
Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars 
Golf AB 29 mars 2020 kl. 10.00 – 11.20

Styrelsemötet avhandlades per telefon p.g.a Covid-19.

Närvarande: Svante Gustafson Ordf
Lena Törnborg
Ann-Katrin Vakning
Pälle Strångert
Ossian Nilsson
Åsa Johansson
Tommy Johansson
Johan Grevelius
Eva Malmström

        § 18  Mötet öppnades av ordförande Svante Gustavson som hälsade alla välkomna till  ett
annorlunda  styrelsemöte  per  telefon.  Svante  informerade  även  om  Joakim  Janssons
uppkomna hälsotillstånd.

§ 19    Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 20   Till sekreterare för mötet valdes Eva Malmström.

§ 21  Till att justera mötets protokoll valdes Johan Grevelius

§ 22   Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 23    Dialog med valberedningen, Sven Tholén, Marie Walldén och Anna Strömberg vilka     
deltog per telefon. Valberedningen söker lekmannarevisor efter Gunvor Frid som avsagt sig 
uppdraget. Johan Grevelius tar på sig i uppdrag att ställa frågan vidare och återkommer 30 
mars med svar. Valberedningen ämnar ställa frågan  att bli ordinarie ledamot i styrelsen till 
någon av suppleanterna, och därefter söka efter ny suppleant. Valberedningen har medskick 
till styrelsemedlemmar att viktiga frågor framöver är sponsring och rekrytering.

§ 24    Nya tee. Krister Sköld (deltog per telefon) har under en lång tid lagt ett digert arbete 
med att se över hur nya tee kan placeras och byggas. Svante betonar att det är en stor 
investering som måste bli rätt och därför viktigt att framskrida i rimlig takt.                                  
19 maj är det banvärdering av banvärderare Småland. Krister går med samt ”AK”,  Anders 
Karlsson.    



   

§ 25   Ungdomsverksamhet. ”Cribba” Christer Åkerblom (med per telefon) redo gjorde för 
sina tankar om barn och ungdomar och deras verksamhet i klubben. ”5 juniorer är fler än 4 
seniorer” ett ledord. Cribba planerar för en juniortävling 24 juli 2020 för 36 lag, redan nu är 
30 lag anmälda. Genom sponsring där man kan köpa guld, silver respektive brons sponsring 
har Cribba lyckats få in sponsringsmedel. Kvarstår gör Tjustbygdens Sparbank som ska lämna 
besked. Kontakt har tagits med representant för Wilson vilka ställer upp med fina rabatter på 
utrustning som ska införskaffas, vilket placeras på kansliet för utlåning. Det bidrar därmed till 
att barn och juniorers möjlighet att börja spela golf i Loftahammars GK. Tanke finns att starta 
3 Grönt Kort kurser för barn/ungdom à 8 deltagare. Önskan är att Gustav Adell, pro, håller i 
dessa kurser.   
Styrelsen TACKAR Cribba varmt för den energi som lagts ner på barn/ungdomarna och 
framtida planer!

§ 26   Covid-19. SGF skickar ut rekommendationer till klubbarna och styrelsen är enig om att 
dessa ska följas. Informationen ska visas tydligt i klubbhuset.  
Desinficering ska finnas vid terminal, vagnsbod och WC/omklädningsrum. Kanslipersonal är 
utsatt och styrelsen ser om lämpligt plexiglas kan tas fram som skydd vid disken.

§ 27   Lägesrapport klubb och ekonomi. Svante informerade om att ekonomiska läget just nu
ligger på samma nivå som föregående år.  
Pierre är klar för sommarjobb på Kansliet, sommarextra banpersonal är klara. PRO Gustav 
Adell är med år 2020. 
Café verksamheten – just nu självservering, verksamheten startar upp när klubben ser att det
ökar med deltagare på banan.

§ 28   Årsstämma 3 maj 2020 ligger i farosonen p.g.a. Covid-19. Svante har i uppdrag att 
undersöka möjligheten med ett digitalt möte.

§ 29   Vision 50/50 mötet den 30 mars med Sandra Tancred Fulke var planerat som 
grupparbete. Det sker istället digitalt.

§ 30  Information från kommittéerna. Pälle informerade från herrkommittén att den 
planerade golfresan i maj är inställd.                                                                                       
Resursgruppen har jobbat mycket på banan vilket kan ses med gott resultat. 
Ann-Katrin informerade från damkommittén att planerad golfresa i september går till 
Åtvidaberg och det nu är ca 20 anmälda.

§ 31   Uppföljning tidigare beslut. Fanns inget att kommentera.

§ 32   Övriga frågor. Joakims hälsotillstånd just nu gör att LGK står utan klubbchef. Styrelsen 
beslutade att Svante går in som tf klubbchef.  
Svante ombesörjer en hälsning per kort till Joakim.                                                                  
Ossian informerar om att ytterligare 3 företag går in som sponsorer till LGK.



§ 33   Nästa möte. Telefonmöte med kort framförhållning, så snart Svante fått information 
om möjligheten finns att hålla årsstämma digitalt. 

   

Svante Gustavson
Ordförande

Johan Grevelius Eva Malmström
Justeringsman            Sekretare


