Styrelsemöte 2019-04-07

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 7 april i 2019 kl 10.00-13.00.
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Ossian Nilsson
Ann-Katrine Vaknin
Lena Törnborg
Eva Malmström
Pälle Strångert

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

§ 15

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla
välkomna.

§ 16

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 17

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 18

Till Justeringsman valdes Pälle Strångert

§ 19

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 20

Dialog med valberedningen
Valberedningen, Sven Tholén, Marie Waldén och Anna Strömberg
berättade om arbetet med att rekrytera revisorer till LGK då Ingrid
Sten som var revisor tyvärr gått bort.
På det extra årsmötet för Loftahammars Golfklubb som är måndagen
den 15/4 kl 18.00 kommer man föreslå Gunvor Frid som ordinarie
revisor och Birgitta Lindell som ersättare, fram till ordinarie årsmöte
5/5. Dessa kommer även föreslås som revisorer på det ordinarie
årsmötet. Joakim ställer frågan om Gunvor och Birgitta kan vara
med på ordinarie årsmötet den 5 maj.
Valberedningen berättade även om arbetet med att ersätta Albert
Svenssons som suppleant i styrelsen är klart. Albert har tidigare
meddelat att han inte ställer upp för omval pga tidsbrist. Personen
som man kommer föreslå heter Tommy Johansson. Marie frågar
Tommy om han kan delta på årsmötet den 5 maj och presentera sig.

§ 21

Verksamhetsberättelse, beslutsunderlag inför årsmöte/stämma
Joakim berättade att verksamhetsberättelsen och beslutsunderlaget
för aktieägartillskott kommer läggas ut på hemsidan senast 21 april.
Beslutsunderlaget för aktieägartillskott är bara uppdaterat med 2018
års resultat, annars är det samma underlag som tidigare år. Vi har de
senaste åren inte gjort något aktieägartillskott, men det kanske är
dags att göra det i bokslutet för 2019 för att öka soliditeten som har
minskat från 41% 2017 till 39% 2018.
Eventuella synpunkter på verksamhetsberättelsen skickas senast 19
april till joakim@loftahammarsgk.se

§ 22

Verksamhetsinformation, ekonomi, medlemsstatus mm
Banan har öppnat och ser ut att ha klarat sig bra efter vintern. Kalla
nätter och några plusgrader på dagarna har inte inneburit att
växtligheten satt fart, men banpersonalen vattnar om dagarna och
håller koll på greenerna då det kan vara lite oförutsägbart hur
greenerna reagerar på väderläget just nu.
Arbetet med sponsorer pågår för fullt, men tyvärr har vi några
sponsorer som inte vill fortsätta sponsra klubben. Vi uppmanar alla
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som har företag att kontakta Joakim eller Ossian för att diskutera
sponsring/sammarbete.
För övrigt finns inte mycket ny information än att vi följer plan om
inget oförutsätt inträffar. Fortfarande är vår utmaning att rekrytera
nya medlemmar och att behålla befintliga.
§ 23

Status Solceller
Svante berättade att vi nu säljer överskottsel till EON, men att han
undersöker om det finns något annat elbolag som ger bättre pris
alternativt att man kan kvitta vår överskottsel till att få tillbaka den
när vi inte producerar själva. En skärm som visar hur mycket el som
produceras kommer inom kort att sättas upp i klubbhuset. Eva
föreslog att vi ska försöka hitta något vi kan jämföra elproduktionen
med så att man förstår hur mycket som produceras från våra
solceller.
Beslut fattades att vi inviger solcellerna lördagen den 25 maj kl
12.00 i samband med Golfens dag. Svante är invigningstalare och vi
hoppas att någon representant från Solortus kan delta. Joakim har
tidigare i vår förvarnat dem om datumet och invigningen.

§ 24

Information personal, PRO, Café inför 2019
Cafét är på gång och öppnar inom kort. Gustav har lagt ut kurser och
utbildningstillfällen på sin hemsida.
Pierre har meddelat att han gärna kommer hem och arbetar på
kansliet även i sommar, vilket är mycket glädjande.

§ 25

Rekrytering medlemmar, eventuellt gröntkorterbjudande
Dialog har vid flera styrelsemöten förts om hur vi kan få fler att ta
gröntkort och bli medlemmar. Vi kommer försöka inrätta en
”rekryteringskommitté” som aktivt försöker rekrytera nya
medlemmar. Den 25 maj genomför vi Golfens dag för 3:e året, där
syftet är att få fler personer att intressera sig för golfspelet.
För att försöka få fler att ta gröntkort beslutade styrelsen att vi
erbjuder ett paket med gröntkort och medlemskap för år 2019 för
1 995kr. Det innebär att man får en rabatt på 1 800kr, vilket brukar
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vara vårt medlemserbjudande år ett till de som tar grönt kort hos vårt
PRO Gustav. Erbjudandet gäller bara vårens planerade
gröntkortkurser 27-28 april och 11-12 maj. Erbjudandet gäller även
de som redan bokat sig dessa datum. Efter dessa kurser är det
ordinarie pris som gäller.
§ 26

Information från kommittéerna
Herr
Pälle berättade att man i kväll (7/4) kommer ha möte, men att man
sedan tidigare beslutat att börja torsdagsgolfen den 25/4 och att
resursgruppen kör igång på banan 7/5. Hela 17 herrar är anmälda till
resan.
Padel
Micke har planerat en del aktiviteter, matchspel, prova på mm.
Dam
Lena berättade att det just nu är 10 damer som anmält sig till deras
resa.
Junior
Cribba kommer inom de närmsta veckorna köra igång
torsdagsträningarna.
Bankommittén
Krister har av Svante fått SGF:s materiel kring tee och deras
beräkningar på optimal placering i längd. Krister arbetar vidare med
projektet ”Tee 42”.

§ 27

Vision 50/50
Vi har blivit antagna till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50.
En styrgrupp ska utses för arbetet och styrelsen utsåg hela styrelsen
till styrgrupp för arbetet med Vision 50/50.
Det kommer i maj genomföras några inspirationskvällar för de
klubbar som är antagna, dessa kvällar är kl 18.00-21.00 i Stockholm.
Stockholm nord 7 maj och Stockholm söder 8 maj. Styrelsens
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förslag är att höra med Johan och Åsa om de kan delta eftersom de
bor i Stockholm.
Programmet 2019-2020 är upplagt enligt följande:.
 Maj: Regionala inspirationsträffar.
 Augusti/September: Uppstartsträff på klubben tillsammans med
klubbrådgivare och klubbledning, tillika styrgrupp.
 November (v.45): Fysisk träff Avstämning Rond 1, introduktion
och uppstart Rond 2.
 Januari 2020 (v.4): Fysisk träff Genomgång av hål 1-5 Rond 2,
introduktion hål 6-14 Rond 2.
 Mars 2020 (v.12): Fysisk träff Uppsamling hål 14 Rond 2,
introduktion Rond 3.
 Maj 2020 (v.20): Fysisk träff Genomgång hål 8 Rond 3.
 September 2020 (v.38): Fysisk träff Avstämning hål 10 Rond 3.
 Årsmöte 2020-2021: Diplomering
§ 28

Uppföljning av tidigare beslut
Svante har varit i kontakt med Kaggebo-stugbyförening och de har
ställt frågan om väg från Kaggebo över till vägen mellan
Loftahammar och Vråka. Markägaren har sagt nej till dem, men
Svante ska också prata med markägaren för att förklara lite mer hur
vägsträckningen ska vara mm.

§ 29

Extra årsmöte 15 april
På det extra årsmötet 15 april kl 18.00 kommer bara punkten val av
ordinarie revisor och ersättare avhandlas. Svante, Joakim, Annette,
Klas, Pälle och Ossian kommer kunna delta.

§ 30

Information inför kommittéträffen 7 april kl 13.00
Joakim informerade kort om den information som skulle diskuteras
på kommittéträffen kl 13.00.

§ 31

Övrigt
 Torgny Kindh har lämnat ett förslag på utveckling av rangen med
målområden / greener. Det är ett mycket bra förslag som
resursgruppen tar på sig att genomföra, men de har så mycket att
göra nu så det blir nog ett höst/vinter arbete. Men för att testa så
målar de upp några målområden med färg inför denna säsong.
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 Svante tog upp frågan om att namnge våra bollplockare och
klippare på rangen i samband med invigningen av solcellerna den
25 maj. Ett bra förslag och vid utskicket så försöker vi även sälja
in om någon/något företag vill ha sina namn på maskinerna mot
ett sponsringsavtal.
 Svante berättade att han blivit kontaktad av Södra Skogsägarna
som ville höra sig för om en familjedag/kväll i juli hos oss på
Loftahammars GK. De är intresserade av en familjeaktivitet i
form av padel, minigolf, testa på att slå på
rangen/övningsområdet mm. De är ca 100 personer vilket innebär
en hel del arbete och organisation. Styrelsen ställer sig positiv till
det om det genererar en del intäkter och att det går att lösa på ett
bra sätt. Svante undersöker lite mer vad de vill göra, hur många
de blir, mellan vilka tidpunkter mm.
§ 32

Nästa möte
Bokades söndagen den 5 maj direkt efter årsmöte och stämma ca kl
12.30.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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