
 
 
Protokoll för extra styrelsemöte i Loftahammars Golfklubb 2021-12-12 
 
Extra insatt styrelsemöte angående rekrytering/anställning av kanslist.  
Mötet avhandlades digitalt. 
 
Närvarande digitalt:  
Svante Gustafson ordförande 
Claes Asklöf 
Marie Samuelsson 
Ossian Nilsson 
Katarina Lidén 
Johan Grevelius 
Tommy Johansson 
Eva Malmström 
 
Sara Stenbeck Klubbchef 
 
Frånvarande: Åsa Johansson 

 
§100  Mötets öppnande  

Ordförande Svante Gustafson hälsade alla välkomna till extra insatt styrelsemöte med en 

punkt på agendan – rekrytering/anställning av kanslist efter Anette Strömberg-Gustafson 

vilken avser att gå i pension våren 2022. 

 

§101 Val av sekreterare 
  Till sekreterare för mötet valdes Eva Malmström 

§102 Val av justeringsman  
Till att justera dagens protokoll valdes Claes Asklöf 

 
§103 Förslag på anställning av ny kanslist 

Sara informerade om att annons gällande kanslitjänsten varit utannonserad under 6 veckor, 
och att ansökningstiden gick ut 30 november. 17 ansökningar har inkommit varav Sara har 
haft kontakt med alla sökande och har valt ut 3 slutkandidater. Därav kvarstår en kandidat 
som första hands alternativ och som uppfyller de kriterier Loftahammars Golfklubb ställer 
som krav på kanslist. 

 
Sara presenterar Patrik Svensson, 53 år som kandidat till kanslitjänsten. Patrik bor i 
Loftahammar och innehar idag tjänst på Findus, Loftahammar med arbetsuppgifter i 
ekonomi, personalplanering och administration. 
Patrik har tidigare tillsammans med ytterligare familjer drivit Loftahammars Golfklubbs Café, 
samt spelar själv golf. 

 
Förslaget är att kanslitjänsten utökas från dagens 85% till 100%. Tjänsten kommer att bestå 
av en grundlön med en möjlighet till viss rörlig lön som regleras enligt anställningsavtalet. 
Den rörliga delen bygger på ökade intäkter och ska vara kostnadsneutral för klubben. 



Arbetstiden är i första hand koncentrerad till april-september. 
 

Förslaget ger en ökad lönekostnad för Loftahammars Golfklubb på ca 15%. I den ökade 
kostnaden ingår även arbetstid på banan tillsammans med greenkeeper under ej s.k. 
högsäsong vilket innebär att extra timmar ej behöver köpas in i samma utsträckning som 
idag.  
Greenkeeper leder arbetet och uppgifterna på banan. 
 
Kanslisten ansvarar för caféverksamhetens funktion samt sponsringsverksamheten, vilket 
tydligt regleras i anställningsavtalet. 
 
Utifrån Loftahammars Golfklubbs framtida behov kan arbetsuppgifterna utvecklas och 
förändras, och ska då ses som ordinarie uppgifter inom ramen för tjänsten 

 
§104  Beslut anställning 

Styrelsen beslutade enhälligt att Klubbchefen, Sara Stenbeck får Loftahammars Golfklubbs 
styrelses uppdrag att utforma och reglera ett anställningsavtal enligt det förslag som Sara 
lagt fram för mötet gällande Patrik Svensson. Styrelsen betonade vikten av att förstärka 
kanslifunktionen under högsäsong med exempelvis lokalvård för att få en hållbar och 
långsiktig arbetsmiljö. 
 

§105  Mötet avslutas 
Svante avslutar mötet och önskar alla en God-Jul! 

 
 
 
 
 
 
Eva Malmström   Svante Gustafson 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
Claes Asklöf 
Protokolljusterare 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

  

 


