Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB
2020-04-14 kl 19.00-20.30
Styrelsemötet avhandlades per telefon pga Covid-19
Närvarande:
Svante Gustafson ordf
Pälle Strångert
Ossian Nilsson
Eva Malmström
Tommy Johansson
Ann-Katrin Vaknin
§ 34 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna.
§ 35 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.
§ 36 Till sekreterare för mötet valdes Ann-Katrin Vaknin.
§ 37 Till att justera mötets protokoll valdes Pälle Strångert.
§ 38 Förgående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 39 Info angående Covid-19. Klubben följer de riktlinjer som SGF rekommenderar, de
åtgärder som vidtagits fungerar bra. Omklädningsrummen är stängda och krattor är
borttagna ur bunkrarna. En liten distans kommer att läggas i koppen på green så att bollen
ska vara lättare att ta upp. All tävlingsverksamhet är inställd t o m 30/6. I kaféet är det
väldigt liten verksamhet, de flesta går inte in i klubbhuset.
När det gäller lösa scorekort så finns dessa i klubbhuset, kan dock ta slut vid vissa tillfällen.
Handdesinficering bör finnas i klubbhuset, det kan dock vara svårt att få tag på då det är slut
hos leverantörerna.
Diskuterades att ett plexiglas ska sättas upp vid receptionsdisken, det är viktigt att
personalen ska känna sig trygga. Rekommendationen är att ett plexiglas sätts upp.

§ 40 Beslutades att årsstämma/årsmöte 2020-05-03 kommer att hållas digitalt p g a
Covid-19. Kallelse sker via hemsidan. Deltagare ska som vanligt anmäla sitt deltagande.
Vid mötet kommer mötesfunktionärer dvs ordförande, sekreterare och rösträknare finnas på
samma ställe.
§ 41 Lägesrapportering.
Det är svårt att säga hur verksamheten kommer att påverkas av Covid-19, intäkter kan
komma att påverkas negativt då det kan bli färre greenfee-gäster.

Tätare resultatuppföljning blir nödvändigt, detta ska ske varje vecka för att i tid ta höjd för
att kostnader måste reduceras. Banans kvalité kommer att prioriteras. Något som ev
behöver ses över är bemanningen.
Vid en jämförelse mellan mars 2019 och mars 2020 framkom att 2019 var det 46 greenfeegäster och 95 medlemsrundor. Motsvarande siffror 2020 var 42 respektive 268.
VT-golfen som spelas i månadsskiftet juni/juli är i farozonen men inga beslut är ännu tagna.
Tävlingen kan ev komma att flyttas till augusti.
Ca 10 nya medlemmar har tillkommit hittills i år.
§ 42 Utvärdering av förra årets erbjudande gällande grönt kort. Förra året fick 12 st
erbjudande att gå grönt-kort-kurs för 1995 kr och då ingick första årets medlemsskap.
Dessutom ingick en kom-igång-kurs innevarande säsong samt att årets medlemskap
kostar 4 600 kr. Av de 12 som gick kursen har 10 löst medlemskap år 2020 vilket kan anses
som mycket bra.
Även i år kommer samma erbjudande att gälla de som går grönt-kort-kurs under våren,
dessa tillfällen är 25-26/4 samt 9-10/5.
§ 43 Digitalt grönt kort Informerades om att det går att ta grönt kort digitalt fr o m 15/4.
§ 44 Herrkommittén Pälle Strångert meddelade att Tomas Fahlström har avlidit.
En gåva kommer att lämnas till Cancerfonden.
§ 45 50/50 Ett digitalt möte kommer att hållas 2020-04-20 kl 18.00.
§ 46 Övriga frågor Borden vid minigolfen ser inte fräscha ut, de bör tas bort.
§ 47 Nästa möte hålls efter årsmötet/årsstämman 2020-05-03 i form av ett konstituerande
möte.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman
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Sekreterare

