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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 
Loftahammars Golf AB den 16 februari 2022 kl 19-20.00. 
 

Plats:       

Hybridmöte digitalt/fysiskt 

 

Närvarande:                  

Svante Gustafson, ordförande  

Tommy Johansson  

Eva Malmström  

Åsa Johansson 

Ossian Nilsson 

Katarina Lidén 

Marie Samuelsson 

Claes Asklöf 

Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef 

Marie Walden valberedningen deltog till §6 

 
§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 Eva Malmström. 

 

§5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§6 Marie Walldén representerade valberedningen. Valberedningen har i uppdrag 
att lägga förslag till val av styrelse till årsmöte/årsstämma. De kommer nu att 
kartlägga om det är några förändringar i styrelsens sammansättning. 
Styrelsens ambition är att vara jämställd och representera medlemmarna på 
ett bra sätt. 

 

§7 Ekonomirapporten visar att klubben har gjort ett bra år ekonomiskt. Det 
kommer dock inte vara lika bra som 2020 då vi under 2021 både hade lägre 
intäkter och en del högre kostnader. Några kostnadsposter som ökat är 
reparationer av maskiner, ventilationsinstallation, inköp av 
husgeråd/produkter till Cafét, banmateriel, drivmedel, löner och 
pensionsinbetalning pga eftersläpning.   
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Nedan ser ni försäljningen 2021 och vilken differens det är mot 2020 och 2019. I 
jämförelse med 2020 så är intäkterna 120 000 kr sämre där det är greenfeen som 
minskat mest i antalet kronor. I jämförelse med 2019 så är intäkterna 2021 drygt 
400 000 kr högre. Exakta siffror och årsresultat får vi först när Ekovik gjort 
årsbokslutet. 

 

§8 Klubbchefens rapport bifogas som bilaga. Vi diskuterade inköp av ny eldriven 
handgräsklippare samt en enklare sopmaskin. 

 

§9 Rapport från kommittéer: 

a. Sponsorkommittén kommer att boka ett möte med Patrik när han börjar 
jobba på LGK. 

 

b. Tävlingskommittén har börjat att grovplanera tävlingsåret. 

 

c. Damkommittén har inte träffats än. 

 

d. Herrkommittén har inte träffats än. 

 

e. Bankommitté kommer att utökas med Christer Åkerblom. 

 

f. Ungdomskommitté har tränat golf inomhus under vintern. Planeringen för 
året tävling ”fem juniorer är fler än fyra seniorer” är i gång. 

 

g. Inbjudan till att vara med i resursgruppen kommer att skickas ut till alla 
medlemmar inom kort. 
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§10 Förhandling med kommunen om elbilar och avtal pågår. En kalkyl ska tas 
fram och kommer att presenteras när den är färdig. 

 

§11 Årsstämma och årsmöte planeras till 7/5 klockan 10.00. Vi planerar för att 
hålla mötet fysiskt och digitalt. 

 

§12 Möte i gruppen som ska diskutera nya tee är planerat till 17 mars. Claes 
kommer att skicka ut en inbjudan. 

 

§13 Övriga frågor: Vi kommer inte investera i gräsrobotar till klubbområdet i 
år. Vi fortsätter att sköta de ytorna med hjälp av de gräsklipparna vi har. 

 

§14 Nästa möte 2022-03-27 kl 10.00. 

 
 

 

 

 

Svante Gustafson          

Ordförande 

 

 
 

 

Eva Malmström     Sara Stenbeck 

Justeringsperson     Sekreterare 
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Bilaga: Klubbchefens rapport 

 

Vi har under vintern träffats kontinuerligt i personalgruppen. Alla är sugna på att 

säsongen 2022 ska start på riktigt. Här är en uppdatering av det som är mest aktuellt 

just nu. 

 

Range:  

Rangen är fortfarande avstängd. Banpersonalen har under vintern lagt ut sand på 

ojämnheter i gräset. När det blir varmare ska det arbetet slutföras. Rangemattan har 

blåsten flyttat på under senaste stormen. Den är tung och frusen där den ligger nu. När 

den tinat ska den läggas på plats och förankras. 

 

Bunkrar: 

När det blir tjänligt för arbete med grävning och arbete med dränering kommer arbetet 

med bunkrar starta. Bunkern på hål 8 är prioriterad.  

 

Tee: 

Utslaget på hål 4 ska vägas av och sås in när tjälen släpper. Banpersonalen planerar för 

det i slutet av april.  

 

Kansli: 

Förberedelserna med att tydliggöra rutiner och städa undan för att underlätta för Patrik 

som börjar 1 april har pågått hela vintern. De flesta medlemsfakturorna är skickade och 

betalade. Det är ungefär samma antal avhopp av medlemmar som tidigare. Eftersom inte 

allt är klart än så vet vi inte exakta siffror.  

 

Sponsorer:  

Möte kommer genomföras med Patrik så fort som möjligt i mars/april för att han ska 

kunna ta över sponsorarbetet så mycket som möjligt redan i vår. 

 

Tävlingar:  

Annette har börjat att grovplanera årets tävlingar.  

 

Padel: 

Vi kommer att byta bokningssystem. Vårt befintliga bokningssystem är uppköpt av 

Playtomic och vi kommer att behöva konvertera till det nya alternativet. Arbetet 

beräknas var klart i slutet av april.  

 

Juniorprojekt: 

Juniorerna har tränat några gånger på simulatorer i Västervik. Juniorkommittén 

undersöker om det är möjligt att ha en simulator på LGK.  
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Rekrytering: 

Vi informerar på hemsidan om rekrytering till kommittéer och till sommaren. Det har 

kommit in några förfrågningar. Christer Åkerblom, Cribba vill engagera sig i 

bankommittén.  

Ekonomi: 

Ekonomiskt så kommer vi göra ett plusresultat även om det inte kommer vara lika bra 

som 2020 då vi under 2021 både hade lägre intäkter och en del högre kostnader. Några 

kostnadsposter som ökat är reparationer av maskiner, ventilationsinstallation, inköp av 

husgeråd/produkter till Cafét, banmateriel, drivmedel, löner och pensionsinbetalning 

pga eftersläpning.   

 

Nedan ser ni försäljningen 2021 och vilken differens det är mot 2020 och 2019. I 

jämförelse med 2020 så är intäkterna 120 000 kr sämre där det är greenfeen som 

minskat mest i antalet kronor. I jämförelse med 2019 så är intäkterna 2021 drygt 

400 000 kr högre. 

Exakta siffror och årsresultat får vi först när Ekovik gjort årsbokslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräsbeväxta ytor runt LGK klubbhus. 
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Gräsområden (A, B C) som är ritade på bilden klipps till stor del med samma klippare 

som golfbanan. De delar som inte går att klippa med de stora maskinerna krävs 

klippning med en liten gräsklippare. Det har tidigare år sköts dels av medlemmar ideellt 

och dels av LGK personal. 

 

Förslaget som tagits fram innebär att gräsområdena sköts av självgående gräsklippare.  

 

Frågan har diskuterats i personalgruppen. Vi är eniga om följande lösning: 

Gräsytorna klipps till största delen med de stora gräsklipparna som används på banan. 

De områden som blir kvar klipps med en liten gräsklippare. De ungdomar som jobbar på 

sommaren utför arbete på range och bana vid behov både under för och eftersäsong. De 

kan även klippa de ytorna både under sommaren och för och eftersäsong. Anders är 

medveten om att det blir han och Christian som är ansvariga för att klippningen utförs. 

Förslaget med självgående klippare är ett alternativ om det visar sig att arbetsbördan 

med manuell klippning inte fungerar. Vi kan i så fall satsa på det då. 

 

Röjning av träd: 

Vid den röda markeringen (se kartskiss) står det träd nära vägen. De skymmer 

gatubelysningen och skyltar när de är lövbeväxta. Det är även trångt när större fordon 

och transporter ska in till Guldknappen och golfklubben.  Jag har skickat en förfrågan till 

kommunen om att röja slänten.  

 

A 

B 

C 
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Övrigt: Drivmedel, förslitnings-/serviceprodukter och gödning fortsätter att öka i pris. 

Vi har köpt så mycket vi kunnat i slutet av förra året när det var kampanjpriser. Håller 

sig vädret på liknande sätt som det är just nu kommer det att bli en tidig öppning av 

banan i år.   

 

I sommar kommer Elias, Isak, Adam och Arvid jobba hos oss. Några av dem är även 

tillgängliga vid för- och eftersäsong. Patrik, Anders och Christian kommer att jobba i 

stort sett hela sommaren eftersom de vill vara lediga på vintern i år. Annette och Klas 

finns tillgängliga efter behov.  

 

  

Med vänliga hälsningar 

Sara Stenbeck 

 


