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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 6 oktober 2020 kl 19-21. 

Plats: Digitalt 

Närvarande Svante Gustafson, ordförande  

Tommy Johansson  

Eva Malmström  

Pälle Strångert 

Ossian Nilsson 

Åsa Johansson 

Marie Samuelsson 

Ann-Katrin Vaknin 

Övriga 

Sara Stenbeck, sekreterare 

 
§ 80 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna. 
 

§ 81 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. 
 

§ 82 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck 
 

§ 83 Till justeringsperson valdes Ossian Nilsson 
 

§ 84 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes  

 

§ 85   Svante och Sara informerade om ekonomin till 30/9. Bra likviditet på 

kontot samt inga större oförutsedda utgifter. Ökade intäkter på greenfee 

och padel mot 2019. Något ökade kostnader som tex arbetstid och 

inköp av förbrukningsartiklar. 

 

§ 86 Vi har ingen som driver golfcafét nästa år. Åsa och Svante 

undersöker intressenter. 

 

§ 87 Förhandling om tvist med tidigare caféägare i slutet av oktober 

 
§ 88  Gustav Adell är intresserad av att fortsätta 2021 

 

§89 Stor del av personalen är intresserade av att fortsätta 2021.  

 

§90 Rapportering från kommittéer: 
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Damkommitté: Inga tävlingar denna säsong. Damerna har spelat 

sällskapsgolf på måndagar. Det har även funnits matchspel. 

 Damerna har skrivit en ny vision som sitter på väggen i damernas 

omklädningsrum. En utflykt till Åtvidaberg för att spela golf 

genomfördes i slutet av sommaren. 

 

 Herrgolf: Herrarna har genomfört tävlingar och spontangolf. En liten 

tävling med priser och mat genomfördes på hösten. Resursgruppen 

jobbar som vanligt. De jobbar varje tisdag från 5 maj till 29 

september. 

 

Bankommitté: Banvandring under hösten 

 

§91  Informationsmöte 8 oktober 2020. Sara och Svante håller i mötet.   

Frågor går att skicka in via mail. En sammanfattning av informationen 

kommer finnas på hemsidan. 

 

§92 Förslag på maskininvestering från banpersonal är en ny välter som 

kostar 200 000 kr. Styrelsen beslutar att köpa välter. 

 

§93  Förslag på investering av nät runt delar av rangeområdet. Det behövs 

nät mot solceller och skogen för att förhindra att bollar från rangen 

kommer utanför området. Styrelsen beslutar att vi investerar i nät, 

stolpar och uppsättning till en kostnad av ca 60 000 kr.  

 

 Diskussion om att förlänga rangens utslagsplatser med ytterligare 

matta. Mattan kommer då att ligga där vi nu har grästee och då 

kommer grästee på rangen försvinna. Styrelsen bordlägger frågan 

tillsvidare. 

  

§94 Åtgärder på banan: 

 Det finns olika förslag för att öka säkerheten på nians hål. Styrelsen är 

överens om att något måste göras för att förhindra att bollar når 

altanen. Det finns flera olika förslag bl a: 

• Bygga om hålet 

• Nät vid stenmuren. 

• Glasparti framför altanen samt en markis. 

 

 Ett provisoriskt nät ska provas för att se effekten. Innan beslut tas ska 

det även tas fram kostnader förknippat med de olika förslagen. 
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§95  Kostnad för förbättringar av tee ska tas fram. Jobbet med tee kommer 

prioriteras enligt följande: 

1 Renovera befintliga tee 

2 Förbättra tee 37 

3 Fortsätta projektering tee 42/43 

 

§96   Sara tar fram ett förslag för förbättringar runt klubbområdet. Förslaget 

ska vara komplett med kostnad. 

 

§97 Styrelsen diskuterar rökförbud. Hur det skulle kunna utformas ska 

finnas med i förslaget över klubbområdet. 

  

§98 Grönt kort erbjudande under 2020 ska följas upp med en uppföljning 

utvärdering.  

  

§99 ”Fem juniorer är fler än fyra seniorer” rapport kommer när vi fått in 

alla kostnader. 

 

§100 Uppföljning av tidigare fattade beslut.  

 

 Sponsorkommitté- Några få personer har jobbat med detta tidigare. 

Det är ett svårt område som är viktigt att vi tar på allvar. Vi behöver 

fler som jobbar med sponsring.  

 

Biltrafik på området. Tydligare skyltning som visar flödet på bilar och 

personer. Sara tar med detta i sitt förslag. 

 

§101 Övriga frågor. 

Inget resultat från medlemsundersökningen som gjordes aug/sept 

Nästa möte 19/11 klockan 19.00, digitalt. 

 

  

 

 
Svante Gustafson 

Ordförande 

 

 

 

Ossian Nilsson Sara Stenbeck 

Justeringsperson Sekreterare 


