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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 23 maj 2019 kl 20.30-21.00. 
 

Plats: Via telefonmöte 

 

Närvarande  Svante Gustafson, ordförande 

  Ossian Nilsson 

Lena Törnborg  

Eva Malmström  

Pälle Strångert 

Johan Grevelius 

Åsa Johansson 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 

 

§ 43 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna.  

 

 

§ 44 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. 

 

 

§ 45 Till sekreterare valdes Joakim Jansson  

 

 

§ 46 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson 

 

 

§ 47 Föregående protokoll gicks inte igenom. 
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§ 48 Kort information och diskussion om läget kring 

caféverksamheten och MBN:s beslut om avslag av 

serveringstillstånd av alkohol. 

 

Diskussion fördes kring fördelar och nackdelar med eller utan 

serveringstillstånd, möjliga alternativa cafélösningar, vad gäller 

juridiskt kring avtalet mm. Serveringen ska vara en plats för samvaro 

och möte för såväl medlemmar som för gäster och andra besökare. 

Serveringstillståndet är en faktor som bidrar till att vi åstadkommer 

det. 

 

§ 49 Beslut om att skriva nytt avtal med Conny och Kerstin utan 

serveringstillstånd eller att vi konstaterar att avtalet ej är giltigt 

då serveringstillstånd ej har erhållits. 

 

Styrelsen konstaterade att avtalet med Mediaeffekt Management KD 

AB 556960-1296 (Conny och Kerstin) inte är giltigt om de inte 

erhåller serveringstillstånd av alkohol med anledning av punkt 8 i 

avtalet där det står följande: 

 

”Kafé 9an” säkerställer och ansvarar för att servering av öl och vin 

sker på ett korrekt sätt utifrån de lagar och regler som finns. Avtalet 

är giltigt om tillstånd erhålles av ”Kafé 9an” före 1 maj 2019. 

Ansökan av tillstånd för alkohol för ”Kafé 9an” görs så fort avtalet 

är undertecknat av båda parter.” 

 

Styrelsen fattade beslut att inte gå vidare och skriva något nytt avtal 

med Mediaeffekt Management KD AB 556960-1296 (Conny och 

Kerstin) om Miljö och byggnadsnämndens beslut att inte ge något 

serveringstillstånd kvarstår den 24/5 när beslutsprotokollet ska 

justeras.  

 

§ 50 Uppdrag till Klubbchef och Ordförande utifrån det beslut som 

fattats. 

  

Joakim och Svante meddelar Conny och Kerstin att avtalet mellan 

Loftahammars Golf AB och Mediaeffekt Management KD AB 

556960-1296 inte gäller längre då de inte erhållit serveringstillstånd. 

Något nytt avtal kommer ej att skrivas med Conny och Kerstin, 

eftersom de enligt samtal som Joakim Jansson haft 
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med Bo Essén Alkoholhandläggare inte kommer kunna få något 

serveringstillstånd. 

 

Joakim fick vidare i uppdrag att så snabbt som möjligt hitta en ny 

aktör som kan driva caféverksamheten med serveringstillstånd. 

 

§ 51 Nästa möte 

Inget nytt datum för möte bokades. Joakim och Svante återkommer 

med förslag datum och tid. 
 
 
 
 

Svante Gustafson 

Ordförande 

 
 

 

Ossian Nilsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare  


