Styrelsemöte 2019-02-10

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 10 februari 2019 kl 10.00-12.30.
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Ossian Nilsson
Ann-Katrine Vaknin
Lena Törnborg (via tfn)
Eva Malmström
Pälle Strångert
Åsa Johansson

Övriga
Joakim Jansson, sekreterare
Valberedningen = Sven Tholén, Marie Waldén och Anna
Strömberg deltog under punkt §6

§1

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla
välkomna.

§2

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§3

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§4

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§5

Föregående protokoll gicks igenom och diskuterades.
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§6

Dialog med valberedningen
Valberedningen, Sven Tholén, Marie Waldén och Anna Strömberg
deltog via tfn.
Albert Svensson är den som har aviserat att han inte ställer upp för
omval pga tidsbrist.
Behov som diskuterades var bland annat:
• Ungdomsverksamhet
• Tjejer/kvinnor
• Rekryterare av nya medlemmar och duktig marknadsförare
• Förändringsledare till 50/50
• Närvaro och engagemang
• Kompetens och engagemang kring framtidens utmaningar,
ekonomi och sponsring
Valberedningen kommer träffas i närtid och bjuds även in till nästa
styrelsemöte för fortsatt dialog.

§7

Beslut/dialog om datum årsmöte/stämma
Beslut fattades att hålla årsmöte och bolagsstämma söndagen den 5
maj kl 11.00. Information sker som vanligt via Post och Inrikes
tidningar, hemsida, e-post, affischer och sociala medier. I samband
med årsmötet informerar vi om de nya golfreglerna som gäller från
2019. Joakim pratar med Gustav Adell om han kan informera och
svara på frågor. Om inte han kan så försöker vi få någon annan
extern part som kan göra detta.
Dialog fördes om att utbilda någon/några domare. Pälle undersöker
om intresse finns hos någon/några i tävlingskommittén.

§8

Verksamhetsinformation, ekonomi, medlemsstatus mm
Banpersonalen är oroliga för hur greenerna klarar av vädret då det
just nu är sämsta tänkbara väderförhållande. Milt om dagarna och
lite kallt om nätterna. Vår förhoppning är att det milda vädret håller i
sig så greenerna blir snö- och isfria. Banpersonalen följer läget och
håller kontakt med andra greenkeepers och bankonsulenter för
konsultation och diskussion om vilka aktiviteter som bör göras
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framöver. Fortsätter det milda vädret kommer man skrapa undan
vatten och lös snö under veckan som kommer.
Intäkter för 2018 minskade i första hand beroende på den varma
sommaren. Greenfeeintäkterna minskade med drygt 90 000kr och
rangeintäkterna med knappt 25 000kr. Andes Krüger, Ekovik har
kikat lite på resultatet och bedömmer att det för LGK AB kommer
hamna någonstans på minus 100 tkr till 0 kr. Klubben kommer göra
ett överskott på 3-400 tkr. Möjligtvis kan vissa kostnader vara
bokförda i AB:t som ska belasta klubben och då kan reslutatet i
AB:et bli något bättre, men det vet vi först när arbetet med bokslutet
startar.
Joakim gick igenom antalet medlemmar till och med 31/1 2019 och
antelet har minskat något i jämförelse med samma tid 2018.
Observera dock att det kan komma att försvinna ytterligare
medlemmar när påminnelsen på fakturan för årsavgiften skickas ut.

Rekrytering av nya medlemmar och att behålla befintliga är vår stora
utmaning nu och framåt.
§9

Status Solceller
Solcellerna är på plats, nu återstår bara inkoppling av elektriker.
Förhoppningsvis sker det inom de närmaste veckorna.
Styrelsen beslutade att ge Torgny Kindh i uppdrag att utreda
förutsättningarna för medlemmarna att äga andelar i en framtida
solcellspark.
Information om solcellerna till medlemmarna kommer ske när
inkopplingen är klar och driften igång. Under våren planerar vi in
någon form av invigning och information kring solcellerna.
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§ 10

Information personal, PRO, Café inför 2019
Joakim berättade att sommarpersonal till banan är klart. Pierre har
inte möjlighet att lämna besked förrän i mars/april 2019 om han kan
arbeta i kansliet till sommaren. Gustaf Adell är positiv till att vara
PRO även 2019. Kontakt har tagits för mer finplanering.
När det gäller Caféet så är avtal skrivet med Kerstin Dencker och
Conny Trygg, som just nu söker livsmedels- och serveringstillstånd.

§ 11

Information från konferens med SGF
Svante, Annette och Joakim deltog den 17 januari på SGF:s
verksamhetsseminarium i Linköping. Bland annat diskuterades
följande:
• Att golfupplevelsen behöver förbättras och banorna måste
göras mer inbjudande för den breda massan som har 20-30 i
hcp. Man tog bland annat upp att det inte ska vara för svåra
avrinningsytor från greenerna, hinder på banan som
missgynnar den breda målgruppen mm.
• Banutveckling i stort med främre tee där man visade på
optimala tee-längder som skulle vara tee 61, 57, 44 och 37
o Under denna punkt diskuterade styrelsen
utredningsuppdraget som Krister Sköld har av tee 42.
Vi lyssnar med Krister om han i samband med detta kan
utreda vad det skulle innebära om vi skulle förändra
dagens tee 49 till tee 44 som golfförbundet
rekommenderar.
• SGF kommer ta fram nytt gröntkortkoncept
• Man berättade om utvecklingen av IT-systemet ”GIT”
• Man pratade mycket om utmaningarna i att rekrytera och
behålla medlemmar
• Klimatutvecklingens utmaningar och banans positiva djurliv
• De nya reglerna som gäller för 2019 informerade man om
• Tidningen Svensk Golf kommer inte delas ut efter april 2020.
Från SGF har man en ny mediestrategi med mer digital- och
målgruppsanpassad information
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• Man berättade om vision 50/50 och att det i Sverige är 72 %
män och 28 % kvinnor som spelar golf. I vår klubb är hela
36% kvinnor vilket vi är glada för. Endast 10 % av
klubbordförandena är kvinnor, se nedan bild.

• Så här många klubbar har varit med i programmet vision
50/50:
• 2016 = 8st.
• 2017 = 42st.
• 2018 = 23st
När det gäller vision 50/50 så kommer vi vara med i år. Svante
berättade att information till oss kommer från vår klubbrådgivare
under våren. En processledare skulle behöva utses, så om någon är
intresserad eller vet någon som skulle passa så meddela Svante eller
Joakim.
§ 12

Information från kommittéerna
Joakim kommer bjuda in till en träff där vi kommer informera om
våra olika kommittéer och vid detta tillfälle försöka rekrytera
medlemmar till våra olika kommittéer. Innan detta kan göras skickar
Lena förslag på hur en seniorkommitté kan se ut och Joakim tar fram
ett förslag till sponsorkommitté.
Herr
Pälle berättade att man haft ett möte där man diskuterat KM, de nya
reglerna och att man gjort ett schema för lagning av tee/fairway. Han
berättade också att två nya personer kommer förstärka resursgruppen
och att en av dem kommer vara med i Tävlingskommittén.
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Padel
Lena berättade (att Micke berättat) att man kommer ordna runt 3
tävlingar under året, den berömda stegen, några prova på träffar där
någon endast kommer vända sig till tjejer. Padeln kommer visas upp
i samband med golfens dag. Ett program för året kommer vara
framtaget runt 1 maj. I dag är det bara Mikael Törnborg och Ronny
Waldau i kommittén och det är viktigt att vi försöker engagera några
fler, samt av båda könen.
Dam
Lena berättade att hon och Marie satt datum för damernas resa, 8-9
september. Troligtvis blir resan till Omberg. Den lista som hänger på
anslagstavlan med åtgärder som resursgruppen kan arbeta med tar
Lena med till damerna på deras måndagsgolf. Därefter kan man hitta
rutiner där det kanske kan vara den som är ansvarig för respektive
måndagsgolf som tar med listan.
Junior
Cribba har lovat att även i år ställa upp och ha hand om
torsdagsträningarna.
§ 13

Uppföljning tidigare beslut
• Svante berättade om utredningsuppdraget för tankstation för
elbilar. Kostnaden att bygga en elstolpe ligger på ca 300 tkr och
det finns inga bidrag att få längre. Dialog förs med kommunen
om vi kan göra något gemensamt med kommunens hemtjänst
som är placerade i Guldknappen.
• Lena tar fram information om vår ekonomi inför årsmötet.
Informationen kan även publiceras på hemsidan.
• Informationsmöte kring nya regler tar vi i samband med
årsmötet.
• Torgny har informerat att kommunen kommer sätta in en pump
med bättre kapacitet vid reningsverket så att vi får mer
kommunalt renat avloppsvatten till vår bevattningsanläggning.
Utredning görs därefter om behov av uppsamlingsdamm krävs.
• Svante bjuder återigen in sig till Kaggebos årsmöte för att
diskutera om vägen mellan Loftahammar och Kaggebo kan dras
om för att minska avståndet.
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§ 14

Övrigt
• Friskvårdsbidrag: Beslut fattades att Annette får kontrollera om
kommuner/företag kan besluta att man inte får ut sitt
friskvårdsbidrag om man inte går via deras anslutna företag för
administration av friskvårdsbidraget, t ex Wellnet. Om det är så
att den anställde måste gå via det anslutna företaget (Wellnet) för
att få ut sitt friskvårdsbidrag så testar vi att vara medlemmar i
Wellnet i ett år. Kostnad för detta är ca 500kr i medlemsavgift
per år och 10% av uttaget friskvårdsbidrag.
• Golfens dag genomförs den 25 maj och vi tänker i år fokusera på
barn- och ungdomar. Joakim kollar om Cribba har möjlighet att
vara med och lägga en ungdomsträning denna dag samt att vi
ordnar lite roliga tävlingar mm. Vi försöker via barnen nå
föräldrar, släkt och vänner.
• Svante tog upp frågan om vi skulle testa att erbjuda alla i
Loftahammar, Gamleby och Överum möjligheten att ta grönt kort
utan kostnad för att på så sätt få fler medlemmar. Tanken är god
och diskussion förs vid nästa möte.

§ 15

Nästa möte
Bokades söndagen den 7 april kl 10.00

Svante Gustafson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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