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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 
Loftahammars Golf AB den 14 januari 2021 kl 19-20.30. 
 

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 

 
§1 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna. 

 

§2 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

 

§3 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck. 

 

§4 Till justeringsperson valdes Ossian Nilsson. 
 

§5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§6 Ekonomirapporten visar att klubben har gjort ett bra år ekonomiskt och kommer 
överträffa budget. Nedan sammanställning visar försäljningen fram till och med 
december i jämförelse med 2018 och 2019. 
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§7 LGK har sökt efter arrendator till Café. Sara tar kontakt med de som sökt. Det är 
viktigt att arrendatorn har fullständiga rättigheter. Arrendet är endast på en 
symbolisk summa som täcker vissa omkostnader som LGK har. 

 

§8 Sponsorarbetet kräver mycket jobb och sponsorkommittén utökas därför med 
Tommy Johansson och Svante Gustafson.  

 

§9 Rapport från kommittéer: 

a. Sponsorkommittén börjar sitt arbete i februari/mars. Svante har varit i 
kontakt med en fastighetsförmedlare som potentiell sponsor. 

 

b. Damkommittén, det har kommit önskemål att hål 5 ska vara par 5 för 
damer. Vi lyfter frågan med banutvecklare under våren.  

 

c. Herrkommittén har gjort färdigt sitt tävlingsprogram för 2021. 

 

d. Bankommitté inget nytt. 

 

e. Ungdomskommitté, satsar på något nytt mål på rangen under 2021. 
Eventuellt något evenemang om det är möjligt med tanke på pandemin. 

 

f. Tävlingskommittén inget nytt. 

 

 

§10 Arbetet med tee påbörjas när välten har levererats. Arbetsordningen för arbete 
är att vi börjar med att renovera befintliga tee. 

 

§11 Arbetet på klubbområdet går som planerat. Nedgång från parkeringen, 
husbilsparkering och dränering är färdigt.  

 

§12 Diskussion fördes om säkerheten vid altanen. Vi kommer prova nät enligt tidigare 
beslut. Styrelsen beslutar att det är all yta mellan klubbhus och mur som ska skyddas. 
Kostnadsförslag på totalentreprenad med nät tas fram av Sara. Det bör även finnas 
varningsskyltar på banan om risker med nians avslutning. 

 

§13 Investeringar tillbaka i tiden samt investeringsplan framåt presenterades och 
diskuterades. 

 

§14 Tennisklubben i Källvik har inga planer på padelbana. Det finns privata krafter 
som önskar fler möjligheter till padel i Loftahammar. Sara undersöker möjligheterna 
till byggnation av fler padelbanor på LGK. 

 

§15 Årsstämma och årsmöte kommer att hållas 9/5. 
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§16 Övriga frågor: 

 

Johan Grevelius undersöker möjligheten till att ladda elbilar på LGK. Det är ett bra 
komplement till solceller.  

 

Nästa möte 2021-02-25 klockan 19.00, digitalt. 

 
 

 

 

 

Svante Gustafson          

Ordförande 

 

 
 

 

Ossian Nilsson     Sara Stenbeck 

Justeringsperson     Sekreterare 


