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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 18 juli 2019 kl 20.15. 

Plats: Klubbhuset 

 

Närvarande Svante Gustafson, ordförande 

Tommy Johansson 

Lena Törnborg 

Eva Malmström 

Pälle Strångert 

Åsa Johansson 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 
 

§ 52 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna. 

 
 

§ 53 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. 

 
 

§ 54 Till sekreterare valdes Joakim Jansson 

 
 

§ 55 Till justeringsman valdes Tommy Johansson 

 
 

§ 56 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 57 En kort summering av informationsmöte genomfördes. 

En kort summering av informationsmötet genomfördes och alla 

var överens om att det är viktigt att vi alla göra det vi kan för att 

rekrytera fler medlemmar. 

En diskussion om solcellerna kom upp på informationsmötet och när 

vi har fått lite mer statistik kring produktionen går vi ut med 

information och försöker jämföra produktionen med några konkreta 

exempel. Information om investeringskalkylen kan också läggas till. 

 

§ 58 Sammanfattning av säsongen hittills, ekonomi, greenfee, 

försäljning mm 

Alla var nöjda med den sammanfattning som gjordes under 

informationsmötet och ingen vidare sammanfattning behövdes. 

 
§ 59 Café - tidigare arrendator 

Joakim berättade kort om samtalen med hyresnämnden efter den 

skrivelse som lämnas från golfklubben. Beslut fattades att på nästa 

styrelsemöte åter göra en avstämning av ärendet. 

 
 

§ 60 Vision 50/50 

Diskussion fördes kring arbetet med 

klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Inför starten av vårt 

deltagande i programmet behöver vi utse någon till rollen 

Förändringsledare som är motorn och håller ihop arbetet. 

Beslut fattades att försöka hitta två personer, en man och en kvinna 

som kan dela på uppgiften. 

 

Annette får göra ett mailutskick till medlemmarna där vi frågar om 

vilka som är intresserade och kan tänka sig att ställa upp. 

 

På eftermiddagen den 5 augusti kommer vår klubbrådgivare Sandra 

Tancred Fulke för en uppstartsträff kring projektet. 
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§ 61 Uppföljning tidigare beslut 

• Tee 42. Krister kommer i höst och berättar om arbetet kring Tee 

42 då han fått alla kostnader. 

• Regelutbildning, nya regler. Lena ställer frågan till Mikael T om 

han kan hjälpa till med regelutbildning tillsammans med Krister 

och om t ex Gertie kan tänka sig att hjälpa till också. 

• Bolltvättar. Nya är inköpta och uppsatta. 

• Åtvidaberg. Samverkan mellan greenkeeper finns. 

• Spridare. Är inköpta och utbytta. 

• Ekonomisk sammanställning. Lena fortsätter arbeta med detta. 

• Reningsverket. Efter åtgärder i reningsverket har kapaciteten 

ökat. 

• Södra skogsägarna. Träffen är genomförd och blev lyckad. 

• Veckoschema. Är framtaget och har gåtts igenom med 

banpersonalen. 

 
§ 62 Information från kommittéerna 

Herr – Pälle berättade att man lagar tee och fairway och att resan till 

Hook var lyckad. 

 

Dam – Lena berättade att måndagsgolfen är välbesökt och att 

mannekänguppvisningen var lyckad. 

 

Junior – Läger genomförs 26-27 juli och det är ca 30 barn som är 

anmälda. 

 

Padel – Måndagspadel pågår kl 17-19 för alla som vill och en 

turning kommer genomföras tisdagen den 23 juli. 

 

§ 63 Övrigt 

• Ett problem är att vissa inte ankomstregistrerar sig och detta ska 

vi påminna om. Om man bokar tid och inte kommer alls så ska 

ett mail skickas där detta påpekas då vi riskerar att förlora 

intäkter eller att andra medlemmar inte får tid. Vissa klubbar tar 

betalt om man inte kommer på bokad tid och vissa klubbar tar 

anmälningsavgift vid varje bokning. Tommy berättade att det 

finns en APP för ankomstregistrering. 

• Eva tog upp att det står parkering för husbilar, det borde stå 

ställplats och bör ändras. 
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• Synpunkter har kommit upp kring återvinning av 

förpackningar, framför allt plast, från cafét samt att 

medlemmarna vill ha några fler alternativa lunchrätter. Joakim 

pratar med Mattias. 

• Rökruta. Ny rökruta behövs efter de nya reglerna. Förslagsvis 

vid vändplanen mot berget, eller något annat klokt ställe. 

• Joakim informerade om att Cribba håller på att arbete med en 

tävling som ska genomföras nästa år. Intäkterna ska gå till barn 

och ungdomsverksamheten, vilket alla var positiva till. 

 

§ 64 Nästa möte 

Genomförs i samband med träffen den 5 augusti. 

 

 

 
Svante Gustafson 

Ordförande 

 

 

Tommy Johansson Joakim Jansson 

Justeringsman Sekreterare 


