
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Tisdag den 24 november 2020 kl. 17.00 

 

Plats: Microsoft Teams 
 

Närvarande: Christer Kanto, Alf Lindblad, Christer Backström, Tommy Råberg, Gunilla 

Wretling, Ulrika Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 

Frånvarande: Rodney Pettersson 
 

§105. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§106. Val av protokolljusterare –  

Tommy Råberg valdes att justera protokollet. 

 

§107. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§108. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§109. Föregående protokoll –  

a. Signering - 

Signering utförs vid tillfälle, protokoll finns på Kansliet.  

 

b. Genomgång åtgärdslistan - 

Inga åtgärder har utfört sedan föregående möte. 

 

§110. Klubbledningen - 

a. allmänt - 

1. Säkerhet 

En genomgång av brandsäkerheten gjordes i veckan, detta görs en gång per år. Under 

denna genomgång testas bland annat alla brandvarnare. Detta är en rutin åtgärd som 

är extra viktig i stugbyn och hotell verksamheten.   

 

2. Personal 

I dagsläget jobbar endast Benny och Robin kvar av banpersonalen men flertalet av 

årets anställda kommer att komma tillbaka till nästa år. Detta är mycket positivt då 

kontinuitet alltid är bra. Bidrag är redan klart för två utav dessa.  

 

3. Sponsorläge 

Möten med sponsorer för 2021 har redan påbörjats. Viss beräkning för att vissa 

sponsorer kommer att minska sin sponsring eller ev. välja att kliva av sin sponsorplats 



 
helt under rådande omständigheter måste tas. Det är dock ingenting som än så länge 

har hänt. Flera av Klubbens avtal med sponsorer är flerårsavtal och löper över 2021 

vilket är positivt.  

 

4. Shop - 

Shopen har rustats upp och fått ett rejält ansiktslyft. Golvet är bytt och det gav en 

stor effekt, lika så ger en ljusare inredning och spotlights ett väldigt trivsamt intryck. 

Avdelningen för Padel i shopen är fortfarande i full gång. Per har vart i fullgång med 

möten av leverantörer för nästa år och alla inköp är nu klara. Detta kommer att 

resultera i ett fint utbud av golfartiklar när Shopen öppnar i mars.  

 

5. Restaurang - 

Sedan Sabri slog igen i mitten av oktober så har arbete med att förbättra arbetsmiljön 

i restaurangen gjorts. Fläktar har satts in vilket kommer att resultera i en behagligare 

temperatur i köksavdelningen. Fläktarna kommer även att ha en positiv inverkan på 

kylar och frysar som inte kommer att behöva arbeta lika hårt och detta i sin tur 

kommer att öka livslängden på dessa. Golv och väggar i diskrum är nu klart. Även 

torrförrådet har setts över, där har väggar målats och hyllplan har bytts ut. Detta är ett 

rejält lyft ur arbetssynpunkt. Även annat allmänt underhåll har utförts tex. Har vissa 

fönster som varit trasiga lagats.  

 

6. Övrigt - 

Stefan har inte så mycket mer att tillägga förutom att arbetet med parkeringen blev 

riktigt bra.  

 

b. Golf -  

 

1. Banan - 

Just nu bedriv som alla vet inget spel på banan, dock används rangen fortfarande av 

vissa. Banan är blöt men väldigt grön. Vi har inte sett några spår av snömögel ännu 

men vi är beredda att gå ut och spraya när så behövs. Vi har hållit undan fukt genom 

att dagga och fukta av med lövblås och vajer så gott det går. I övrigt så har stört fokus 

legat på slyröjning, främst mellan tee på hål 13 och tee på hål 16. Detta gör att man 

nu kan se hål 16s tee och hål 15s green när du står vid tee på 13. Mycket ideella 

krafter har vart med och hjälp till. Vildsvinsstängslet är blivit inventerat ytterligare en 

gång för att säkerhetsställa att banan inte blir angripna av vildsvinen.   

 

2. Maskinpark/Maskinhall - 

Stefan har inte någonting att kommentera om denna i nuläget. 

 

3. Medlemsläge/årsavgifter - 

Efter rensning och iordningställande av medlemsregistret så finns idag 903 personer 

som kommer att bli fakturerade årsavgift redan nästa vecka (v.49).  Till nästa säsong 

kommer inte möjligheten till plus-medlemskap vid Kårsta att finnas då Kårsta har valt 

att avsluta detta samarbete. Detta på grund av ett ökat tryck på deras bana och dom 

vill kunna erbjuda sina tider till greenfee-gäster och medlemmar. Samarbetet med 



 
Kårsta och Kumla som innefattar reducerad greenfee Helgfria vardagar kommer dock 

att fortsätta, likaså kommer samarbetet med att juniorer får spela gratis på Kårsta att 

fortgå. 

 

c. Padel - 

1. Hall/Ute - 

Just nu under rådande omständigheter är ligan pausad. Vi inväntar nya direktiv men i 

dagsläget siktar man att återuppta ligan i februari. Den primära anledningen att vi valt 

att pausa ligan är för att man själv inte kan avgöra vilka man kommer att spela emot 

och många nya kontakter med personer man annars inte skulle möta kommer således 

att uppkomma. Annars är det fortsatt mycket spel i hallen men Stefan upplever att 

folk är försiktiga, man spelar med familj och nära vänner och inte mycket 

utsvävningar med nya motståndare och partners görs.  

 

2. Medlemsläge; registrerade- resp. strömedlemmar -  

1260 registrerade användare i nuläget och intäkterna beräknas att uppgå till 160 tkr i 

november.  

  

d. Stugby och Hotell - 

Just nu avbokas mest vistelser och dessa märks av, beläggningen är mindre än beräknat. 

3-4 long-stays ligger dock kvar. Just nu är det fara för att även lägren som skulle börja i 

januari också blir avbokade, med det är i nuläget endast en farhåga och ingenting som har 

hänt.  

 

e. Skog och mark - 

Det största orosmomentet just nu är vildsvinen men stängslet är i god kondition och bör 

hålla svinen i schakt. Röjningen längs kraftledningsgatan som vattenfall utförde kommer 

inbringa en intäkt på 15-20 tkr.  

 

§111. Ekonomi – 

Ekonomin ser fortfarande väldigt bra ut. Resultatet är 500 t.kr lägre än september vilket är väntat. 

Med anledning av den lägre beläggningen i hotell och stugby och att dess fasta kostnader 

fortfarande kvarstår så kommer detta ge ett litet underskott gentemot vad prognosen har visat. I 

december ska åtgärdslistan gås igenom och beslutas om vilka åtgärder som ska utföras och vad 

vilka kostnader det kommer att medföra. Vi har löst in ett lån på 564t.kr. Målsättningen är att nå 

600t.kr i helårsresultat.  

  

 

§112. Årsmöte –  

I skrivande stund är 35 st medlemmar anmälda i GIT, fler kan tillkomma. Länk till mötet som 

kommer att hållas via Teams kommer på torsdag 26/11 efter kl 12.00. Insläpp kommer att öppna 

från 18.00, mötet öppnas 18.30. Under mötet ska ny årsavgift godkännas, likaså budgeten för 

2021. Kanto kommer att redogöra för verksamhetsplanen. Val av två revisorer och nya 

styrelsemedlemmar ska också klubbas igenom. Styrelsen kommer under vintern jobba med att ta 

fram en ny strategiplan och redovisa ett utkast till våren. Efter mötet kommer de medlemmar 

som vill få en genomgång av medlemsundersökningen att kunna stanna kvar. Christer kommer 



 
att visa sin sammanfattning av undersökningen som visar på att klubbensmedlemmar gillar sin 

klubb. Den visar att medlemmarna tycker att klubben har förbättrats inom alla kategorier och vi 

ligger på 46e plats av landets 356 klubbar som deltagit i undersökningen.  

 

§113. Övriga frågor –  

a. Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlem 

Inget har inkommit 

 

b. Christer Backström frågar om Per kan ha träning i hallen med simulatorn under vintern, 

Stefans svar är i nuläget under rådande situation nej. Men i vanliga fall är svaret ja. Vill 

man ensam få en genomgång av simulatorn så att man sedan på egenhand kan träna så 

kan Per självklart vara behjälplig. Stefan rekommendera i nuläget att man inte är fler än 

två personer åt gången vid simulatorn. Tommy tipsar om att lägga på 15% boost då han 

upplever att simulatorn inte ger samma längd som man har i verkligheten. Man bör även 

använda riktiga bollar och inte rangebollar. 

 

Backström vill även att man förtydligar i skyddsronden vem som har gjort vad och vart. 

Man bör ge tydligare hänvisningar om vad man anmärker på.  

 

§114. Nästa möte -  

Kalender för 2021 ska göras och skickas ut till styrelsemedlemmar under december.  

Höstårsmöte, 26 november kl.18.30 via Teams 

 

§115. Mötets avslutande -  

Christer Kanto förklarar mötet avslutat och tackar alla närvarande för visat intresse. 

Christer tackar även Alf för sitt sista styrelsemöte, avtackning av Alf och Rodney kommer att ske 

vid vårårsmötet i mars. 

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Tommy Råberg 

 
 

 


