
Styrelsemöte 2022-11-15 

1 

 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 
Loftahammars Golf AB den 15 november 2022 kl 19-21 
 

Plats: LGK  

Närvarande fysiskt:                  

Svante Gustafson, ordförande  

Claes Asklöf 

Åsa Johansson 

Eva Malmström  

Ossian Nilsson 

Marie Samuelsson 
 

Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef  

Joakim Jansson under § 81 

 

Närvarande digitalt:  

Johan Grevelius 

Katarina Liden  

Tommy Johansson 

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

 

§77 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

 

§78 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck. 

 

§79 Till justeringsperson valdes Claes Asklöf. 

 

§80 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  
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 §81Budgeten för 2023 LGK samt LGK AB redovisades. Det är högt uppsatta mål 
på intäktssidan som kräver bra golfväder och sponsring för att uppnås. 
Utmaningen på kostnadssidan är att vi kommer driva café i egen regi samt 
troligtvis får ökade kostnader pga inflation. En osäkerhet finns hurvida 
inflationen kommer att påverka våra gäster och deras köpkraft.  

 

§82 Klubbchefens rapport: 

LGK har nytt faktureringssystem. Det innebär bla att fakturorna för 2023 års 
avgift kommer att distrubueras via ”min golf” 

 Cafeét kommer att drivas i egen regi. Mer information kommer vid nästa 
styrelsemöte. Sara och Ossian kommer att träffa Wadsten för att göra ett avslut.  

 Resterande greenbunkrar ska renoveras och vara färdiga att tas i bruk till 
säsongen 2023. Arbetet med att renovera tee pausas därför tillfälligt. 

Dokument angående arbetssätt i våra kommittéer aktualiserades. Se bifogad 
bilaga. Rekrytering till våra kommittéer samt säsongsanställda 2023 kommer att 
påbörjas under december.  

Greenklipparen klarar förhoppningsvis ytterligare en säsong pga utbyte av vissa 
delar. Styrelsen vill gärna att Gustav Adell fortsätter som Pro säsongen 2023. 
Medlemsantalet sjunker och vi måste aktivt arbeta för att vända trenden.  

20 november är det städdag.  

3 december är det julgransmingel. 

 

Analys av golfhäftet 
  

Kalkyl om vi haft golfhäftet 2022 vardagar förutom vecka 28-31   

        

Andel med GH 
Maximal förlorad intäkt om inga fler gäster än 
de % andel med GH Antal fler gäster för att gå +- 0 

10% 20 611 kr dvs vid 132 gäster med GH    132 st  
20% 41 223 kr dvs vid 264 gäster med GH    264 st  
30% 61 835 kr dvs vid 396 gäster med GH    396 St  

 

 Det som kan generera intäkter med GH är ökad antal besökande till Café, shop 
och husbilsparkering. Vi har två platser till husbilar och de är redan idag mycket 
bokade. LGK har generösa priser på greenfee om man jämför med många andra 
klubbar. Styrelsen beslutar att inte gå med i golfhäftet som förutsättningarna ser 
ut just nu. 

 

§83 Laddstolparna är färdiga. Det går att tanka och betala. Solparken har 

genererat 50 000 kr+. 

 

 

 



Styrelsemöte 2022-11-15 

3 

 

 

§84 Rapport från kommittéer: 

a. Sponsorkommittén. Årets arbete är straxt avslutat med sponsorerna. 

 

b. Tävlingskommittén: Uppstartsmöte innan säsongen 2023 

 

c. Damkommittén: Inget nytt. 
 

d. Herrkommittén: Inget nytt. 

 

e. Bankommittén: Inget nytt. 

 

f. Juniorkommittén: Juniorträningen är slut för säsongen. 
 

g. Resursgruppen: Claes Asklöf planerar inför säsongen 2023 
 

§85 Styrelsen beslutar att höja spelrättsavgiften med 100 kr 2023. Detta på grund 
av inflation och en mängd kostnader som ökar. 

 

§86 Övriga frågor: 

Golfresan som kommuniceras via mejl och sociala medier är Gustav Adell 
ansvarig för tillsammans med resebolaget.  

Gruppen som arbetat med utveckling av tee kommer att avsluta sitt arbete med 
att ta fram riktlinjer som är användbara vid renovering av befintliga tee. Claes 
kallar till möte under säsongen 2023.  

 

§87 Nästa möte 2023-01-19 kl 19.00.  

Övriga planerade möten 2023 är 9/3 samt 10/4 

 

 
 

 

Svante Gustafson          

Ordförande 
 

 

 

 

Claes Asklöf      Sara Stenbeck 

Justeringsperson     Sekreterare 
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Kommittéverksamhet för 
Loftahammars Golfklubb 

Inriktning 
 

• Sammankallande till kommittéerna utses av styrelsen.  

• Övergripande målsättningar, ansvar och uppgifter för kommittéarbetet fastställs av styrelsen. 

• Sammankallanden samordnar kommitténs verksamhet samt kallar till möte. 

• Kommittéerna gör en planering av årets aktiviteter utifrån mål och ansvar 

• Kommittéerna skriver anteckningar vid varje möte. 

• Sammankallande lämnar vid behov en lägesrapport till styrelsen och/eller ett beslutsunderlag om 

styrelsebeslut krävs. 

• Varje kommitté lämnar varje år en sammanfattande årsberättelse till styrelsen. 

• Målsättningen är att succession ska ske i kommittéerna efter några år och sammankallanden 

ansvarar för att det arbetet initieras i kommittén.    

Bankommittén 
Målsättningar 
 
Banan är klubbens viktigaste tillgång och vi ska aktivt arbeta för att utveckla och öka kvalitén. 
 

• Banan ska rankas som en av Sveriges bästa 9-håls banor 

• Banan och dess kringområden ska utvecklas konditionsmässigt 

• Långsiktigt kvalitetstänkande ska eftersträvas och största möjliga hänsyn ska tas till miljön 

• Banan ska vara miljödiplomerad, enligt SGF:s normer 

Möten och antal ledamöter 
Gruppen träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov.  
Antal ledamöter 5-7st. I denna kommitté ingår även banpersonalen. 
 

Ansvar och uppgifter 
• att vara en länk mellan klubbens medlemmar och klubben 

• att tillvarata medlemmarnas intressen och fånga upp synpunkter mm.  

• att ge förslag till utveckling och förbättringar av banan och 

• att kontrollera, följa upp och ge banpersonal och styrelse rekommendationer för hur banans 

långsiktiga kvalité ska bibehållas och utvecklas 
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Juniorkommittén  
Målsättningar 
• Att alla barn och ungdomar ska trivas och alltid känna sig välkomna till Loftahammars golfklubb. 

• För att Loftahammars GK skall kunna utvecklas är det mycket viktigt att klubbens 

juniorverksamhet fortätter att utvecklas och växa och att vi ökar antalet aktiva juniorer. 

• Kommunikation med klubbens juniorer ska ske kontinuerligt och genomförs enklast via hemsida 

och sociala medier 

• Under våren ska ett klubblad distribueras som beskriver den planerade verksamheten under 

säsongen 

Följande tio punkter ska alla arbeta efter och det kommer bidra till att alla trivs och känner sig 
välkomna i verksamheten. 

1. aldrig mobba eller tala illa om andra människor  
2. vara hjälpsam, visa förståelse och vara en god kompis 
3. aldrig fuska och att alltid uppträda på ett schysst och sportsligt sätt  
4. aldrig svinga en klubba eller slå golfbollar om någon riskeras att bli träffad. Säkerheten för mig 
själv samt andra är en förutsättning för att delta i träning och tävling.  
5. hålla god ordning, lägga tillbaka torv, laga nedslagsmärken, ställa tillbaka hinkar, plocka upp 
skräp, etc. på banan samt klubbens övriga områden  
6. passa tider vad gäller anmälan till tävling och närvaro på träning  
7. spela snabbt på banan och följa vett och etikett  
8. förstå att tobak, alkohol och droger inte hör ihop med idrotten golf  
9. alltid vara ett föredöme för Loftahammars GK 
10. alltid ha kul! 

”JuniorTian” skall alltid gås igenom när nya juniorer inleder sin utbildning. 
 

Möten och antal ledamöter 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov.  
Antal ledamöter 2-5st. 

Ansvar och uppgifter 
• Kommittén ska ta fram en tydlig och konkret verksamhetsplan för juniorverksamheten  

• Säkerställa att träningstillfällen erbjuds för alla barn och ungdomar  

• Genomföra tävlingar som är anpassade till juniorerna  

• Genomföra trivselaktiviteter där juniorerna träffas och lär känna varandra 

• Stimulera till träning och spel för att bli bättre och därmed kunna sänka sitt hcp 

• Styrelsen ska informeras kontinuerligt och fatta beslut om ekonomiska ramar för verksamheten. 

Tävlingskommittén 

Målsättningar 
Genomföra tävlingar som attraherar både nya och etablerade spelare. 

Säkerställa att vi har en bra och fungerande tävlingsverksamhet som bidrar till gemenskap och att 

golfspelet utvecklas och förbättras. 

Möten och antal ledamöter 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov.  
Antal ledamöter 5-10st. 
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Ansvar och uppgifter 
• Tävlingsverksamhet, program och tävlingsformer 

• Arrangera tävlingar och besätta de funktionärer som krävs 

• Handicapfrågor och handicaprevision 

• Ta fram tävlingsbestämmelser 

• Ta fram förslag på lokala regler och bestämmelser 

• Ta fram förslag på indexering och slope 

• Hjälpa till med sponsorer till prisbord 

• Informera styrelsen och lämna förslag till tävlingsprogram 
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Sponsorkommittén 
Målsättningar 
Behålla och attrahera nya företag som vill samarbeta med klubben genom sponsring. 
Målsättningen är att öka sponsorintäkterna genom att behålla befintliga sponsorer och 
attrahera nya. Ett viktigt mål är att våra sponsorer skall känna att de får mervärde när de 
sponsrar klubben. 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov. Antal 
ledamöter 3-6st. 

Ansvar och uppgifter 
• Ta fram olika sponsringserbjudanden 

• Aktivt arbeta med att attrahera företag att vilja samarbeta med klubben genom sponsring. 

Exempelvis bearbeta medlemmar som är företagare eller som har koppling till företag som kan bli 

sponsor till klubben och bearbeta företag i klubbens närområde för att stärka den lokala 

kopplingen mellan företag och klubben. 

• Genomföra aktiviteter för sponsorerna, skapa mervärden för dem och upprätthålla en god relation 

mellan sponsorer och klubben. 

Damkommittén 
 

Målsättningar 
Säkerställa att vi har en bra och fungerande verksamhet för damerna i klubben från 22 års ålder när 

man inte längre är junior 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov.  

Ansvar och uppgifter 
• Genomföra aktiviteter och tävlingar för damerna 

• Ta hand om nya damer/tjejer som kommer till klubben ”fadderverksamhet”. 

•  Säkerställa att damernas intressen tas tillvara 

• Organisera resursgruppens arbete för damer 

Herrkommittén 
 

Målsättningar 
Säkerställa att vi har en bra och fungerande verksamhet för herrarna i klubben från 22 års ålder när 

man inte längre är junior 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov.  

Ansvar och uppgifter 
• Genomföra aktiviteter och tävlingar för herrarna 

• Ta hand om nya herrar/pojkar som kommer till klubben ”fadderverksamhet”. 

•  Säkerställa att herrarnas intressen tas tillvara 

• Organisera resursgruppens arbete för herrar 
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Seniorkommittén 
 

Målsättningar 
Säkerställa att vi har en bra och fungerande verksamhet för seniorerna i klubben 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov.  

Ansvar och uppgifter 
• Genomföra aktiviteter, träningar och tävlingar för seniorerna 

• Tar hand om nya seniorer som kommer till klubben 

•  Säkerställer att seniorernas intressen tas tillvara 

• Organisera resursgruppens arbete för seniorerna 

Rekryteringskommitté  
Målsättningar 
Öka antalet medlemmar  

Möten och antal ledamöter 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov. Antal 
ledamöter 3-6st. 

Ansvar och uppgifter 
• Planera och genomföra aktiviteter som ”prova på” 

• Ta fram förslag till informations- och marknadsföringsaktiviteter 

• Aktivt försöka rekrytera nya medlemmar  

Trivselkommitté  
 

Målsättningar 
Öka medlemmar och gästers trivsel på och omkring klubben 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov. Antal 
ledamöter 3-6st. 

Ansvar och uppgifter 
• Planera och genomföra aktiviteter och fester 

• Föreslå förbättringar som skapar ökad trivsel 

• Informera styrelsen och lämna förslag till aktiviteter 

 

Padelkommittén 

Målsättningar 
Säkerställa att vi har en bra och fungerande padelverksamhet som bidrar till gemenskap, att 

padeslpelet utvecklas, förbättras och att antalet padelspelare ökar.  
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Möten och antal ledamöter 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid behov.  
Antal ledamöter 3-6st. 

Ansvar och uppgifter 
• Planera och genomföra aktiviteter som ”prova på” 

• Aktivt försöka få fler att börja spela padel 

• Ordna tävlingar/matchspel som attraherar både nybörjare och etablerade spelare 

 
   

 


