
1 

2015-05-17 
Kl 10.00 
 

Välkomna! 
    2018-07-26 
 19.00 

Informationsmöte 26 juli 2018 



 Syfte, statistik, styrelse 

 Vision, målsättningar och värderingar 

 Medlemmar, ekonomi, försäljning 

 Medlems- och gästundersökningar 

 Axplock av aktiviteter 2017 

 Hjälp oss utveckla verksamheten 

 Övrigt, frågor och synpunkter 



 

 Informera och diskutera klubbens verksamhet, 
ekonomi och framtida utveckling. 

 Skapa delaktighet om nuläge och framtid 

 Skapa dialog för synpunkter och idéer 

 Vi vill alltid blir bättre, ni kan hjälpa oss! 

 Årligt återkommande 



  
         Valberedning      Sven Tholén 

        Anna Strömberg 
        Marie Waldén 

 
 * Till Loftahammars Golf AB väljs  
    alla ledamöter på 1 år  



 I Sverige finns totalt 491 768st aktiva medlemskap 
(okt -17).  

 

 Nettoökning 2017 blev 5 137 medlemskap.  

 

 Totalt började 33 073 personer spela golf och 23 
565 tidigare golfare återvände till sporten (drygt 50 
000 lämnade golfen). 
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Loftahammars golfklubb berikar liv!  

 

Loftahammars golfklubb  

 är en klubb där alla är och känner sig välkomna,  

 är Sveriges mest attraktiva golfanläggning i skärgårdsmiljö,  

 har en sund och stabil ekonomi,  

 är ett attraktivt val för både nybörjare och etablerade spelare,  

 är i samarbete med andra aktörer tongivande för bygdens 
utveckling,  

 bidrar till god hälsa och livskvalité samt präglas av en vi-anda 
där omtanke, vänlighet och trivsel är nyckelord.  

 



 

 Generera ett + resultat på 108 000 kr  

 Ha en likviditet på 400 000kr  

 Greenfeen ska ha genererat intäkter på 1 000 000kr  

 Sponsringsintäkter ska under året nå 300 000kr  

 730 av klubbens 750 aktier ska vara sålda  



 

 Förstärka och utveckla klubbandan  

 Öka antalet nöjda medlemmar  

 Öka antalet fullvärdiga medlemmar till 550st  

 Öka medlemmarnas engagemang och 
ansvarskänsla för klubben  

 Medlemmarna ska känna att de får en hög kvalitet 
för varje satsad medlemskrona  

 



Banan är klubbens viktigaste tillgång och vi ska aktivt 
arbeta för att utveckla och öka kvalitén. 

 
 Banan ska rankas som en av Sveriges bästa 9-håls banor 

 Banan och dess kringområden ska utvecklas konditionsmässigt 

 Långsiktigt kvalitetstänkande ska eftersträvas och största 
möjliga hänsyn ska tas till miljön 

 Banan ska vara miljödiplomerad, enligt SGF:s normer 



 Klubben ska löpande ge information med en öppenhet som 
garanterar god insyn i klubbens verksamhet och minst en 
gång per år ska alla medlemmar bjudas in till ett 
informationsmöte. 

 Hemsidan är den viktigaste kanalen och ska hålla en hög nivå 
såväl innehållsmässigt som estetiskt och ska därigenom bidra 
positivt till klubbens PR.  

 Löpande information om tävlingar och andra händelser ska 
publiceras på hemsidan. 

 Det som publiceras på hemsidan ska om möjligt även läggas 
ut på sociala medier 

 



 Det ska vara attraktivt att arbete hos Loftahammars 
Golfklubb.  

 LGK ska  

◦ vara en god arbetsgivare och erhålla ett gott 
ledarskap 

◦ säkerställa en god, trygg och säker arbetsmiljö 

◦ ge personalen rätt förutsättningar för att kunna 
fullgöra ett bra arbete  



 Vänlighet, välkomnande och gästfrihet 

 Öppenhet, lyhördhet och smidighet  

 Professionalism  

 Samverkan och samarbete 
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Antal medlemmar 30/6 -17 och -18 
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 Totalt antal  750 

 Sålda   707    (42 kvar att sälja) 

 Uthyrda spelrätter   25 

 

 

 Loftahammars Golf AB ska äga minst 1 aktie 

 Pengarna ska användas till amortering eller investering 



 Soliditet  41% 

 Eget Kapital 8,9 mkr 

 Kassaflöde Bra 

 Lån  7,3 mkr 

 Amortering 160 tkr/år 
 

 

 



År 2017 2016 2015 2014 

Intäkter 988 469 1 024 352 966 437 861 683 

År 2013 2012 2011 2010 

Intäkter 795 453 720 132 754 662 606 262 



 



 Ruffklippare   2018         (700kkr) 

 Bollplockare/klipp Range  2018  (500kkr) 

 Toalett    2018  (100kkr) 

 Dräneringsarbeten  per år (100 kkr)  

 

 Greenklippare   2019   (550kkr) 

 Solceller    2019  (750kkr) 
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 NPS värdet (Net 
Promoter Score) som 
är ett mått på hur 
nöjda och lojala 
medlemmarna är 
hamnade på värdet 
83, vilket är ett 
mycket högt värde!  
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Den 1 maj kl 11.00 























 Vi har tillsammans 
inom ramen för ett 
slag för cancern 
samlat in hela  

  24 002 kr 

 

 

Segrare i tävlingen ”Ett slag för cancern” blev Robbie Waldau 
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 Nya medlemmar 

 Kansli 

 Organisation 

 Medlemsvård 

 Sponsring 

 Banan 

 Tävlingsverksamhet 

 Kiosk/servering 

 Intäktsökning 

 Kostnadsminskning 

 Gäster 
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