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Styrelsemöte 2021-09-26 för Loftahammars Golfklubb, kl 
13.15-15.15 
 

Närvarande styrelse:  Svante Gustafson  

  Ossian Nilsson 

  Eva Malmström 

Tommy Johansson 

Marie Samuelson  

Katarina Lidén  

Claes Asklöf 

 

 

Övriga  Sara Stenbeck (del av mötet på länk) 

 

§ 62 Öppnande av mötet 

 Ordf. Svante Gustafson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 63 Föregående protokoll  

 Protokoll lades till handlingarna. 

  

§ 64 Val av sekreterare 

 Marie Samuelson valdes till sekreterare. 

 

§ 65 Val av protokolljusterare 

 Claes Asklöf valdes att justera protokollet. 

 

§ 66 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 
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§ 67 Rapport från klubbchef 

 Rapport har skickats ut till styrelsen skriftligt för mötet då Sara 

delvis har förhinder att delta.  

 Banan ; Bunkrarna under utredning och förslag kommer från Anders. 

Arbetet med att renovera befintliga tee fortsätter. Under hösten 

kommer tee 58 på hål 4 bli helt renoverad med nytt gräs.  

 

 Ekonomi;  

 

Ekonomin för juli ser bra ut även om vi har något lägre intäkter 

jämfört med 2020. 

 

 PRO 2022; Viktigt att få klart med Gustav ang hans uppdrag och 

vilka möjligheter han har att vara tillgänglig för medlemmarna. 

Behövs någon form av uppbackning?, Sara får uppdrag att ha fortsatt 

kontakt med Gustav. 

 

 Caféverksamheten; Beslut att restaurangkök ej kan byggas. Fortsatt 

dialog med Andreas som är intresserad för en fortsatt verksamhet 

även för 2022. Sara och Ossian ansvarar. 

 

 Framtida projekt; Både för handikappanpassat träningsområde och 

korthålsbana behövs underlag tas fram. 
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§ 68 Personal 2022 

 Anders och Kristian fortsätter som tidigare. 

 Inför anställning av timanställda sommarpersonal ska annonsering 

 göras på hemsida/facebooksida.  

 Kanslipersonal ska utannonseras som en tjänst på 85%. Klubbchef 

 tar fram en annons. 

 

§ 69 50/50 

 Avslutande möte ang handlingsplan och fortsatt arbetet har 

genomförts under förmiddagen. Handlingsplanen ska vara ett 

levande dokument och arbetas med kontinuerligt. Målet att skapa 

eller arbeta om nuvarande 49 tee beslutas vara en central fråga. En 

arbetsgrupp bildas med Claes (sammankallande) Anders, Tommy, 

Sara, Marie och Krister Sköld.  

 

§ 70 Rapport från kommittéer 

 Kommittéer utses av styrelsen  (se hemsida) 

a) Sponsorkommittén , Budget uppnådd. 

b) Damkommittén har haft betydligt färre deltagare 2021. En resa 

till Tranås har genomförts som var mycket lyckad. 

c) Herrkommittén fortsatt som tidigare men även där färre deltagare.  

d) Bankommittén har haft ett antal träffar under året.  

e) Ungdomskommitté: 

Besök av ex-proffset Marlene Hedblom 12 augusti. 

Resa med 12 ungdomar till Ekerum genomförd 25-26/9. 

f) Tävlingskommittén.  

g) Resursgruppen består av både män och kvinnor. De har arbetat 

onsdagar under säsongen, Det är färre personer som deltar och 

det gör det svårt att arbeta med de uppgifter som behövs. Tanken 

är att man ska ställa upp var 3;de onsdag men det fungerar inte. 

Blir mycket arbete för de som kommer. 

Behov finns av en åkgräsklippare med borste, Klas får i uppdrag 

att ta fram en offert. 

 

§ 71 Laddare för elbilar.  

 Intresse finns för samutnyttjande med kommunen. Fortsatt 

 diskussion behövs. 

 

§72 Digitalt medlemsmöte 

 28/10 kl 19.00 
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§73 Medlemsenkät  

 En mycket givande analys presenterades av Katarina Lidèn. 

 Den visar på genomgående mycket bra resultat.  Se bilaga. 

 Som svar på de öppna frågorna om vad som behöver förbättras fanns 

 tre områden. Bunkrar, ruffen och att släppa igenom bakomvarande 

 boll.  

 

§74 Övriga frågor 

Advokat Hans Roth fortsätter via kronofogden att kräva                                                                                                    

Mediaeffekt AB på rättegångskostnaden. 

 

 

§75  Nästa möte  

                    31 oktober   
 

 

  

 

 

Loftahammar 2021-09-26 

 

 

 

Svante Gustafson 

 Ordförande 

 

 

 

 

Marie Samuelson  Claes Asklöf 

Sekreterare   Justeringsperson  
 


