
Styrelsemöte 2019-08-05 

1 

 

 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 5 aug 2019 kl 18.30. 

Plats: Klubbhuset 

 

Närvarande Svante Gustafson, ordförande 

Tommy Johansson 

Lena Törnborg  

Eva Malmström  

Ann-Katrin Vaknin 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 
 

§ 65 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna. 

 
 

§ 66 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. 

 
 

§ 67 Till sekreterare valdes Joakim Jansson 

 
 

§ 68 Till justeringsman valdes Lena Törnborg 

 
 

§ 69 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 70 Summering av introduktionen till Vision 50/50 

En kort summering av introduktionen gjordes och alla tyckte 

mötet varit bra och att det kommer bli spännande att genomföra 

Vision 50/50. Beslut fattades att styrelsen tillsammans med 

förändringsledarna bildar styrgrupp för projektet. 

Förändringsledarna tar tillsammans med Sandra fram förslag till 

datum för nästa träff.   

 

§ 71 Sammanfattning av säsongen hittills, ekonomi, greenfee, 

försäljning mm 

Det har varit en bra säsong då vi haft mycket medlemsspel, 

många greenfeegäster och mycket spel på padelbanan. 

Siffrorna nedan visar försäljning till och med juli 2019, 2018 

och 2017, där jämförelse gjorts mot 2019. 

 

 
 

 

§ 72 Uppföljning tidigare beslut 

• Annette berättade att det inte är något stort problem att 

medlemmar och gäster inte ankomstregistrerar sig, samt att 

kanslipersonalen håller koll på detta och kontaktar de som 

eventuell missbrukar detta. 

• Klasse har beställt och fått hem skyltar till husbilsparkeringen 

där det står ställplats. AK kan med sin traktorskopa trycka ner 

stolpar i marken. 

• Joakim har pratat med Cafét (Mattias och Peter) om 

plaståtervinningen och ICA centralt håller på att utveckla nya 
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förpackningar, bestick mm. Dialog har även förts kring att det 

måste städas upp ordentligt efter trubadurkvällar, men att det 

är ok att stapla möblerna snyggt och köra bort dem på 

morgonen efter. Extra viktigt är att städa toaletterna, 

serveringsutrymmen och altanen. Detta var Mattias och Peter 

helt med på och vi förstår alla att detta är ett läroår. 

• Ny rökruta kommer placeras vid berget vid vändplan, Klasse 

fixar. 

• Joakim informerade om att Cribba har fått ihop 70 000kr i 

sponsring inför 2020 års tävling till förmån för barn och 

ungdomsverksamheten, vilket är mycket bra jobbat! 

 
 

§ 73 Information från kommittéerna 

Herr – Ingen information då Pälle inte närvarade. 

 

Dam – Lena berättade att måndagsgolfen är välbesökt och att 

det är 17st damer som visat intresse att åka med till Omberg 

den 8-9 sept. 

 

Junior – Lägret som genomfördes 26-27 juli blev mycket lyckat 

och 28 barn deltog. 

 

Tävlingskommittén – Det har varit många trevliga tävlingar 

under året och Cancergolfen drog in knappt 30 000kr. 

 

Padel – banan har varit mycket uthyrd i sommar och 

turneringen som Fredrik Haglind ordnade blev en succé! 

 

Bankommittén – Har inte fungerat det senaste året och en 

lång diskussion fördes kring denna viktiga kommitté. Joakim 

bjuder in de som ingår i kommittén och styrelsen för en träff 

för att försöka få igång kommittén.  
 

§ 61 Övrigt 

• Svante informerade att Båtklubben skänkt 25 000kr 

till LGK:s barn och ungdomsverksamhet, vilket vi är 

mycket glada och tacksamma för! 

• Vi ska i höst bjuda in de som tagit grönkort hos 

Gustav och informera om klubben, se om de behöver 

någon hjälp av något slag för att få golfen att fungera 

mm. 
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• Svante föreslog att vi ska köpa en lektion av Gustav 

som alla som i år tagit gröntkort får för att kunna 

utveckla sitt golfspel. Joakim pratar med Gustav vad 

detta skulle kosta och hur det skulle kunna 

genomföras. 

• Minigolfbanan behöver ses över inför nästa år. 

Borden som är där kör vi till tippen och vi ställer 

frågan till Kjell om han kan tänka sig att bygga några 

bänkar som vi kan ha där. 

• Kontroller på banan kommer genomföras av Svante 

och Klasse. 

• Några punkter togs upp som vi diskuterar på nästa 

möte 

• borde vi ha en lekplats med lite utrustning?  

• Borde vi dela ut en liten sandsäck med gräsfrön 

vid första tee för att medlemmar och gäster ska 

kunna laga torvor på banan och tee? 

 

 

§ 64  Nästa möte 

Bokades söndagen den 6/10 kl 09.30. 

 

 

 
Svante Gustafson 

Ordförande 

 

 

 

Lena Törnborg Joakim Jansson 

Justeringsman Sekreterare 


