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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 
Loftahammars Golf AB den 18 april 2022 kl 10-12 
 

Plats: Hybridmöte digitalt/fysiskt i klubbhuset 

Närvarande fysiskt:                  

Svante Gustafson, ordförande  

Tommy Johansson  

Eva Malmström  

Ossian Nilsson 

Marie Samuelsson 

Johan Grevelius 

Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef 

Närvarande digitalt: 

Katarina Liden  

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

 

§27 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

 

§28 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck. 

 

§29 Till justeringsperson valdes Marie Samuelsson. 

 

§30 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§31 Klubbchefens rapport: Rangen har genomgått renovering under vintern. Nu 
är det jämnare underlag, nätet är enhetligt och det finns nya poletter/inkast. 
Banan öppnade skärtorsdagen den 14 april 2022. Annette och Patrik jobbar 
parallellt för att få en bra övergång i kansliet. 

 

§32 Greenfeepriset för högsäsong v 25-35 kommer att höjas from 2022. Det nya 

priset är 320 kr för 9 hål och 450 kr för 18 hål. Bakgrunden till prishöjningen är 

ökade omkostnader för drivmedel, gödning och material. 

 

§33 Miljön är viktig och styrelsen vill jobba framåtsyftande i miljöfrågor. Det ska 

finnas hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Diskussion angående 

bikupor på Golfbanan. Vi behöver hitta sponsorer eller finansiärer för att 

projektet ska bli lönsamt. I dagsläget har vi inte någon lösning på detta. 
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§34 Rapport från kommittéer: 

a. Sponsorkommittén bokat möte 24/4 kl 18. 

 

b. Tävlingskommittén: Tävlingsprogrammet är fastslaget och det finns 
ansvariga till nästan alla tävlingar.   

 

c. Damkommittén har sitt första möte 18/4. 

 

d. Herrkommittén har spel på torsdagar. 

 

e. Bankommittén kommer att ha sitt uppstartsmöte i maj. 

 

f. Juniorkommittén kommer börja med träningar ute i april med start 20/4 
kl 18.30.  

 

g. Resursgruppen har skapat arbetsgrupper och är igång. 
 

§35 Styrelsen förberedde inför årsmöte och bolagsstämma med 

kompletteringar och motioner. Svante ansvarar för att begärda kompletteringar 
skickas in samt begärda ändringar genomförs. Det har kommit in tre motioner 

 

 Motioner till årsmöte/stämma 2022 

 

Det har kommit in tre motioner till årsmöte/stämma 2022. Styrelsen behandlade 
dem vid styrelsemöte 20220418. Motionerna återfinns i sin helhet som bilagor på 
s 2,3,4. 

 

Motion 1 till Loftahammars Golfklubb 

Motion gällande att aktiva medlemmar i resursgruppen ej ska debiteras 
städavgift. 

 

Styrelsens svar angående motion 1: 

En motion har inkommit angående att ta bort städavgiften för medlemmar i 
resursgruppen, motionen finns inklippt längst ned i protokollet. Städdagen är en 
social aktivitet som bidrar till klubbkänslan. Sysslorna anpassas efter individerna 
och alla som vill kan deltaga under sina förutsättningar. Städavgiften påverkar 
klubbens ekonomi. Alla medlemmar i Loftahammars golfklubb är lika viktiga och 
lika mycket värda. Det är viktigt med klubbkänslan och det finns flera sätt att 
bidra till klubben några är sponsorer andra arbetar ideellt med olika uppdrag 
såsom resursgrupp, styrelse och kommitteér osv. Det är omöjligt att värdera olika 
människors insatser och det är lätt att det blir orättvisor om några undantas 
städavgiften. Styrelsens föreslår årsmötet/årsstämman att avslå motionen. 
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Motion 2 till Loftahammars Golfklubb 

Motion gällande att aktiva medlemmar i resursgruppen ska erhålla fria 
rangebollar.  

 

Styrelsens svar angående motion 2: 

Alla medlemmar i Loftahammars golfklubb är lika viktiga och lika mycket värda. 
Det är viktigt med klubbkänslan och det finns flera sätt att bidra till klubben 
några är sponsorer andra arbetar ideellt med olika uppdrag såsom resursgrupp, 
styrelse och kommitteér osv. Styrelsen förstår motionärens tanke men det är en 
omöjlig uppgift att värdera olika människors insatser och det är lätt att det blir 
orättvisor om några får gratis rangebollar. Styrelsens föreslår 
årsmötet/årsstämman att avslå motionen. 

 

Motion 3 till Loftahammars Golfklubb 

Motion gällande införskaffande av ”Trackman” utrustning (köpa/hyra) till 
klubben för att användas vid utbildning samt att kunna hyras ut till klubbens 
medlemmar.  

 

Styrelsens svar angående motion 3: 

Styrelsen håller med motionären att det är en bra idé med ”Trackman”. Frågan 
har under några år tillbaka förts via dialog med klubbens PRO, klubbchef och 
styrelse. Svårigheten med att genomföra projektet är dels ekonomiska men också 
att det inte finns någon bra lokal att använda.  Styrelsen besvarar motionen med 
att utredningen i frågan inte är avslutad. Har motionären eller någon annan ideér 
på finansiering och placering tar styrelsen gärna mot förslag till lösningar och 
insatser. Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad och att klubben 
fortsätter jobba med frågan. 

 

§36 Styrelsen har haft en arbetsordning som gällt för 2021. Den beslutades vid 
det konstituerande Styrelsen fattade beslut på det konstituerande mötet 2021 att 
arbetsordningen som är reviderad 2021-04-30 ska gälla för styrelsens arbete 
fram till nästa stämma. Styrelsen tog beslut om reviderad arbetsordning som 
kommer att gälla från årets stämma.  

 

§37Styrelsen beslutade att medlemsavgiften är oförändrad för 2023. 

 

§38 Övriga frågor:  

Övergång väg mellan 1:an och 2:an saknar övergångsställe. Trafkverket har 
avslagit vår begäran om övergångsställe vid tidigare förfrågan. Vi har haft två 
egna skyltar vid övergången. Den ena har försvunnit och vi försöker få tag i en ny. 

 

Vi kommer att utöka antal skåp så snart som möjligt. Detta för att minska kön av 
medlemmar som önskar hyra skåp.  Styrelsen beslutade att from 2023 höja hyran 
för underskåp med 100 kr.  
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Styrelsen har sedan tidigare inte beviljat samarbeten med andra klubbar som 
syftar till att subventionera greenfee avgiften. Nu har frågan aktualiserats 
eftersom förfrågningar från andra klubbar kommit vid ett flertal tillfällen. 
Styrelsen beslutar att fortsätta på inslagen linje och inte inleda dylika 
samarbeten. 

 

Årsmöte och årsstämma kommer att hållas som hybridmöte dvs det finns 
möjlighet att anmäla sig digitalt eller fysiskt. För att genomföra detta på ett bra 
sätt kommer vi ha en teknikansvarig inför mötet som ser till att vår teknik är 
tillförlitlig. Sara ser till att skärm och dator är kompatibla. Svante ordnar med 
länk till de som vill vara med digitalt. 

 

§39 Nästa möte är årsmöte och årsstämma 2022-05-07 kl 10.00. 

 

 
 

 

 

 

Svante Gustafson          

Ordförande 
 

 

 

 

Marie Samuelsson     Sara Stenbeck 

Justeringsperson     Sekreterare 
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