Styrelsemöte 2021-02-25
Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 25 februari 2021 kl 19.00-20.30.
Plats:
Närvarande:

Digitalt
Svante Gustafson, ordförande
Pälle Strångert
Ossian Nilsson
Johan Grevelius
Ann-Katrin Vaknin
Tommy Johansson
Eva Malmström
Åsa Johansson
Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef
Valberedning under §23
Mikael Fasth
Anna Strömberg
Marie Walldén
Sören Karlsson under §22

§ 17

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla
välkomna.

§ 18

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 19

Till sekreterare valdes Sara Stenbeck.

§ 20

Till justeringsperson valdes Eva Malmström

§ 21

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

§22

Information av Sören Karlsson om aktivitetscentrum på Hammarvallen
och Tjust IF. Föreningen växer med både flicklag och herrlag. Sedan
tidigare finns damlag och pojklag. Konstgräsplan är planerad att stå färdig
till midsommar.
Planer på att bygga en multiarena bakom fotbollsplan. Basket, innebandy
och padel. Multiarenan kommer i så fall vara 18x22m.
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§23

Valberedningenens uppdrag till årsmöte/årsstämma blir att hitta ersättare
på två poster i styrelsen. Pälle och Ann-Katrin lämnar sina platser till
förfogande. Styrelsens ambition är att vara jämställd och representera
medlemmarna på ett bra sätt.

§24

LGK har inte någon arrendator till sitt Café i dagsläget. Det finns fyra
spår att gå på.
1.
2.
3.
4.

Inget café.
Cafét drivs av externt företag.
Cafét drivs av familjer.
Cafét drivs av golfklubben och medlemmar.

Ansökningstiden är slut. Vi har ett företag som är intressant att gå vidare
med. Går inte det är nästa steg att utforma ett sätt att driva cafét i egen
regi. Dialog fördes kring cafékommitté, men styrelsen avvaktade med att
bilda en sådan. Får vi en arrendator till cafét så är det viktigt att LGK
utrustar köket och köper in inventarier och husgeråd. Vi ska också stötta
och samarbeta för att få ett Café att fungera.

§ 25

Rapport från kommittéer
a. Sponsorkommittén startade sitt arbete i februari och arbetet pågår
förfullt.
b. Damkommittén.
c. Herrkommittén.
d. Bankommitté inget nytt.
e. Ungdomskommitté, inget nytt.
f. Tävlingskommittén, inget nytt.

§26

Diskussion om säkerhet vid altanen. Styrelsen har tidigare beslutat att det
är all yta mellan klubbhus och mur som ska skyddas samt att det bör
finnas varningsskyltar på banan om risker med nians avslutning.
Kostnad för nät 60 000 kronor +moms. Nätet är svart och kommer vara 35
meter långt. Styrelsen fattar enhälligt beslut att nätet köps in och sätts upp.
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§27

Tidigare fattade beslut:
▪ Laddare till elbilar, Johan jobbar med frågan.
▪ Ansökan om ändring om detaljplan. Sara går vidare med att ta
reda på kostnad för ändring av detaljplanen. Samt undersöker om
det finns möjlighet att köpa mark av Fogelvik.

§28

Övriga frågor
Marken har sjunkit och markstenen har satt sig vid trappan ut från altanen.
Detta måste åtgärdas. Ta fram ett kostnadsförslag.
Diskussion om solceller. Låga elpriser under 2020 men produktionen har
varit högre än 2019
Årsmöte och årsstämma genomförs 9/5 kl 11.00, digitalt el tfn.
Annonsering i Post och inrikes tidningar är bokad. Inbjudan sprids som
vanligt även via mailutskick, på hemsida, via sociala medier och med
affisch på anslagstavlan.

Nästa möte 2021-03-25 klockan 19.00, digitalt.
Svante Gustafson
Ordförande

Eva Malmström
Justeringsperson

Sara Stenbeck
Sekreterare
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