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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 19 november 2020 kl 19-21. 

Plats:           Digitalt 

Närvarande:                 Svante Gustafson, ordförande  

                                       Tommy Johansson  

Eva Malmström  

Pälle Strångert 

Ossian Nilsson 

Johan Grevelius 

Marie Samuelsson 

Ann-Katrin Vaknin 

Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef 

 
§ 102 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna. 
 

§ 103 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. Med tillägg gåva 

Tjust If, tävlingskommitté och föregående protokoll. 
 

§ 104 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck 
 

§ 105 Till justeringsperson valdes Pälle Strångert 
 

§ 106 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes  

 

§ 107 Ekonomirapporten visar att klubben har gjort ett bra år ekonomiskt och 

kommer överträffa budget. Nedan sammanställning visar försäljningen 

fram till och med oktober i jämförelse med 2017, 2018 och 2019. 
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§108 Projektet ”Fem juniorer är fler än fyra seniorer” har gått med positivt 

resultat. Cribba har pratat med sponsorerna och fått godkänt på att festen 

ställs in pga Covid-19. Det är viktigt för sponsorerna att pengarna går till 

juniorverksamhet. Det är juniorkommittén som tar fram förslag till 

material och aktiviteter för juniorverksamheten. 

 

§109 Ett förslag till kostnad för medlemskap i samband med grönt kort kurs har 

tagits fram av kansli och klubb-chef. Förslaget godkändes. Den nya 

kostnaden är 1000 kronor för senior, 500 för junior och 250 för knatte. 

Detta gäller första året när de blir medlemmar hos oss efter att ha gått en 

grönt kort kurs hos vårt Pro. Erbjudandet kan användas en gång/person. 

 

§ 110 Styrelsen beslutade att höja spelrättsavgiften höjs med 100 kronor för 

seniorer och 50 kronor för juniorer och knatte 2021. Förslag kommer 

läggas fram till årsmötet i maj om en höjning av medlemsavgiften från 

2022 från 500 kr – 600 kr. 

 

§111 Budget för 2021 presenterades. Den kommer revideras med anledning av 

höjd spelrättsavgift. Styrelsen beslutar budget för 2021. 

 

§112 Rättegången rörande tidigare hyresgästen av golfcafeét (Bistro 9) som 

härrör sig från 2019 är framskjutet till våren. Detta kommer finnas med i 

förvaltningsberättelsen.  

 

§113 Det är otroligt viktigt för oss med ett fungerande golfcafé. Det finns några 

intresserade till att driva golfcafé 2021, dialog med dessa pågår. 

 

§114 Rapport från kommittéer  

a. Sponsorkommittén är i stort behov av personell förstärkning. 

b. Damkommittén har spelat men inte tävlat.   

c. Herrkommittén har tävlat från 1 juli. 

d. Bankommitté har gått banvandring. Många bunkrar är i dåligt skick 

och behöver renoveras. Ny typ av sand ska testas. Klipplinjer och 

dränering diskuterades. Många nedslagsmärken och olagade skador 

på fairway. 

e. Ungdomskommitté, reportage om ungdomsprojektet har funnits i 

Expressen och Golfa. Kul att det uppmärksammas. 

f. Tävlingskommittén har anordnat tävlingar utan kanonstart efter 1 

juli. Hammarslaget gick att anordna i augusti med stort antal 

deltagare. H 60 har spelat seriespel efter 1 juli. Avvaktar 

tävlingsplanering till nästa år. Svante har en idé på ny tävling med 

tre generationer.  
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 Önskemål inför 2021finns om ett tätare samarbete mellan alla kommittéer 

för att fånga upp, bjuda in och få nya medlemmar att känna sig välkomna. 

 

§115  Förslaget för klubbområdet som tagits fram av klubbchef godkändes och 

ska genomföras. Kostnaden är budgeterad i 2021 års budget.  

 

§116 Diskussion om säkerhet vid altanen. Vi kommer prova nät enligt tidigare 

beslut.  

 

§117 Kostnad för att renovera ett tee är ca 15 000 kr per tee. Vi börjar med två 

tee för att se att det blir bra resultat. 

 

§118   Befintliga 37 tee förbättras genom att de dressas ordentligt. Därefter tas 

beslut om ytterligare åtgärder. 

 

§119  Johan Grevelius undersöker förutsättningar för att bygga ytterligare en 

padelbana. 

 

§120 Joakim kommer inte tillbaka till jobbet som klubbchef under 2021. Sara 

Stenbecks förordnande som tillförordnad klubbchef förlängs av en enig 

styrelse till 2021-12-31. 

 

§121 Övriga frågor 

 

 Tjust If bygger konstgräsplan på Hammarvallen. När vi har barn och 

ungdomsläger nyttjar vi planen och vill gärna stödja projektet. Just nu kan 

man köpa kvm på planen för att Tjust If behöver mer pengar till projektet. 

Loftahammars golfklubb köper 10 kvm till en summa av 3 000 kr  

 

 Nästa möte 2021-01-14 klockan 19.00, digitalt. 

 

 Svante Gustafson        

 Ordförande 

 

 

Pälle Strångert Sara Stenbeck 

Justeringsperson Sekreterare 


