
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 26 augusti 2021 kl. 17.00 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan. 
 

Närvarande: Christer Kanto, Christer Backström, Tommy Råberg, Inger Salomonsson, Ulrika 

Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 

 

§72. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till första mötet i 

konferensrummet Hyttan sedan mars 2020. 

 

§73. Val av protokolljusterare –  

Tommy Råberg valdes att justera protokollet. 

 

§74. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§75. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§76. Föregående protokoll –  

a) Signering – utförs vid tillfälle på kansliet av berörda styrelsemedlemmar.  

 

b) Genomgång aktivitetslistan –  

Christer Kanto går igenom aktivitetslistan och checkar av de punkter som är gjorda. 

 

§77. Klubbledning - 

a) Allmänt 

i. Säkerhet  

Arbetet fortskrider och man jobbar på enligt tidigare med ronder och protokoll. 

Stefan flaggar upp för att nätet på rangen bör ses över. Även då skyltar satts upp som 

förbjuder slag över 200 meter så kvarstår problemet med bollar som tar sig 

tillparkeringen. Stefan tittar på lösningar på detta problem så någonting görs innan 

större skador eller personskador sker.  

 

ii. Personal  

Viss säsongspersonal är kvar september ut. Feriearbetarna från kommunen fungerade 

bra, allt som allt i olika perioder hade vi hjälp utav 6 arbetare på banan och 1 som var 

stationerad i restaurangen. Benny Åhrlin kommer att gå i pension i januari 2022, han 

har under denna säsong börjat lotsa över sitt arbete till Robin som vid Bennys 

pensionering kommer erbjudas tjänsten som head greenkeeper. Ledningen går vidare 

med rekrytering av ersättare för Robins tidigare tjänst.  



 
 

iii. Sponsorläge 

Inget nytt i dagsläget. 

 

iv. Shop 

Försäljningen går enligt plan. Rea-perioden börjar i slutet av augusti.   

 

v. Restaurang 

God beläggning på helgerna med många golfpaket.  

 

vi. Övrigt (byggnader, vägar, parkering, etc) 

Inget nytt i dagsläget.  

  

b) Golf   

i. Banan  

Ett åsknedslag orsakade ett haveri i bevattningssystemet, detta kommer att behöva 

åtgärdas då delar av styrsystemet är ur funktion. Klubben kommer at köpa in extra 

dekoders samt en egen programmeringsutrustning för att hantera haverierna utan 

extern hjälp. Förutom högt vattenstånd så ser banan bra ut just nu.  

 

ii. Maskinpark/Maskinhall 

Inget att kommentera på i dagsläget.  

 

iii. Medlemsläge/Årsavgifter 

I skrivande stund har klubben 921 medlemmar. 

 

c) Padel   

i. Hall/Ute 

I helgen spelas Linde Padel Open, över 60 lag kommer till start och klubben hoppas 

på en trevlig padelhelg med många besökare. Beläggningsgraden är som väntat ner 

mot 2020 års siffror men ligger i paritet med lagd budget.  

 

ii. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Som det ser ut i dag kommer vi sannolikt inte längre att få vara med i Svenska 

Padelförbundet 2022 om vi inte startar en padelförening. I dag är vi endast en 

golfklubb som bedriver padelverksamhet under namnet Linde Padel. Vi kommer att 

kunna bedriva seriespel som görs i dag men vår övriga träningsverksamhet kommer 

att förändras och vi kommer att samarbeta med Lindesbergs Padelcenter när centret 

öppnas, vilket är enligt uppgift februari 2022. 

 

d) Stugby och hotell  

Orderstocken från augusti ligger i dagsläget på 900t.kr i boende och 800t.kr i tillval 

vilket ger en totalsumma på 1,7 miljoner kronor till åretsslut. Många golfpaket är 

inbokade under augusti och september.  

e) Skog och mark  

Inget att rapportera om i dagsläget.  

 



 
 

§78. Ekonomi  

a) Resultat juni/juli 2021 

Vi följer budget i det stora hela. Shopen ligger lite under prognosen men det brukar 

regleras efter rean. Medlemsavgifterna ser väldigt bra ut. Rangen har ökat sin omsättning 

tack vare fler hinkar sålda till högre pris.  Målet var dubbel omsättning på två år och i 

dagsläget ser det ut som att vi klarar målet på ett år. Likviditeten ligger på över två 

miljoner kronor.  

Miljöstationen kommer att få skjutas på framtiden, att haveriet i bevattningen fixas 

kommer att gå före då det har en väldigt hög prioritet att detta ska åtgärdas. Även om 

haveriet är ett försäkringsärende så kan det ändå komma att kosta klubben pengar. Skulle 

arbetet med miljöstationen bli aktuellt så kommer nya offerter tas in då priset på virke har 

skjutit i höjden och inte överensstämmer med de priser vi fick då offerterna togs in förra 

gången.   

 

b) Uppdatering av projekt 

i. Trädgårdsgräsklippare, miljöstation, sandblaster, parasol 

Trädgårdsgräsklipparen är inhandlad och i bruk.  

Parasollen är införskaffade och monterade och i bruk vid restaurangen.  

Sandblastern ligger på vänt, Bankonsulenten Bobban kommer besöka oss under 

hösten och tillsammans lägger vi upp en plan för att förbättra fairway. Arbetet 

kommer att påbörjas genom att först bekämpa grobladen, när vi kommit tillrätta med 

detta problem kommer arbetet med sandblastern att kunna startas. För att få rätt 

effekt av sandblastern är det viktigt att vi tar det i den här ordningen då detta projekt 

är kostsamt.  

 

 

§79. Strategi 2021+  

a) Players 1st resultat juni -21 

Första rundan av enkäter har kommit in och andra delen har precis skickats ut, 

sammanfattning kommer när båda delarna är besvarade. 

 

b) Feedback Semestergolfveckan 

Ett förslag på att en projektgrupp ska skapas inför semestergolfveckan är lagd. Detta för 

att många önskar att det ska hända mer under veckan än bara tävlingarna i sig. Denna 

medlemsgrupp skulle jobba med planering hela året och skulle även avlasta klubbens 

personal från visst arbete under själva semestergolfveckan. Tommy Råberg ansvarar.  

 

c) Underhåll och utveckling av det vi har 

Frågan om hur vi ska jobba vidare med att utveckla och förbättra klubben fortskrider. Ska 

vi ta riktningen med att satsa på bevattning och dränering som är ett projekt som kommer 

att kräva ett nytt lån på minst 9 miljoner kronor, detta kommer också att medföra höjda 

medlemsavgifter. Ett så stort och omfattande projekt kommer också i värsta fall kräva att 

banan stängs under ett till två år och under flera år kommer banan även att ha flertalet 

större MUOr under en längre tid. Mötet landar i att klubben ska utveckla det vi har och 

inte gå in i ett så stort projekt just nu. Arbetet med förbättring tees etappvis prioriteras, vi 

har nu köpt in grävmaskinen för att vi själva ska kunna utföra en del av detta arbete själva  



 
genom att breddning och justering. I det stora hela har vi en väldigt fin bana som vi ska 

värna om, många av våra greenfeegäster är väldigt nöjda med skicket och de flesta pratar  

 

om klubben som anläggning. Vi kan inte mäta oss med banor som har lagt över 70 

miljoner kronor på bevattning och dränering. vi har inte underlaget för projekt i denna 

storlek, det skulle klubben förlora alldeles för mycket på.  

 

d) Prioriterade projekt 

I dagsläget är arbetet med säkerställa driften a bevattningen efter åsknedslag, att få bort 

grobladen från fairway och förbättra några tees prioriterat.  

  

§80. Försäljning av mark vid Libohusen öster om hål 2. 

I dagsläget kommer detta projekt att parkeras och tas upp igen när pengarna behövs. Om 

intressenter skulle höra av sig tas frågan i så fall upp igen.  

 

§81. SM 2021 Rapport från avlutande möte 

Christer rapporterar från mötet 31 juli. Det ekonomiska tillskottet uppskattas till ca 80 tkr, varav 

ca 68 tkr redan betalats ut. 

 

§82. Övriga frågor  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Bolltvättarna kommer inte tas i bruk igen då arbetet med dessa är alldeles för stort, de 

befintliga bolltvättarna är dessutom ej i brukbart skick och dessa skulle så fall behöva 

bytas ut vilket alltså inte kommer att ske. Som tips ges att istället använda en vattenflaska 

och handduk. 

 

Ett förslag om att en flik på hemsidan där medlemmar kan gå in och titta vad klubben vill 

ha hjälp med är en önskan. Medlemmarna kan sedan anmäla sig som frivilliga till dessa 

uppgifter, vilket kan vara allt ifrån att röja sly till att hjälpa till vid tävlingar.  

 

b) Klubben har nåtts av det sorgliga beskedet att Gunilla Wretling avled den 18 augusti efter 

en tids sjukdom. Gunilla har under många år varit en aktiv och uppskattad medlem i 

klubben och styrelsen. 

c) Johan Nordh har på egen begäran avsagt sig sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan 

från 17 augusti. 

 

§83. Nästa möte  

Tisdag 28 September kl. 17.00 Konferensrummet Hyttan  

 

§84. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Tommy Råberg 


