
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdagen den 11 november 2021 kl. 16.30 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan. 
 

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

Ulrika Ahlström. Adjungerade Stefan Leskinen, Per Nyberg och Mikael Berglund. 
 

§97. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till mötet. 

 

§98. Val av protokolljusterare –  

Tommy Råberg valdes att justera protokollet. 

 

§99. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§100. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§101. Föregående protokoll –  

a) Signering – utförs av berörda styrelsemedlemmar.  

 

b) Genomgång aktivitetslistan –  

Christer Kanto går igenom aktivitetslistan, inga nya punkter sätts upp på listan. 

 

§102. Klubbledning - 

a) Allmänt 

i. Säkerhet  

Brandgenomgång och besiktning av Hotell, Stugby, Restaurang samt shopen har 

skett av Nerikes Brandkår. Klubben inväntar besiktningsprotokoll. 

 

ii. Personal  

Se punkten ”Status ny klubbchef” nedan.  

 

iii. Sponsorläge 

Bearbetning av partners inför 2022 är påbörjad av Per och Stefan. 

 



 
iv. Shop 

Alla inköp för 2022 är gjorda. Försäljning av padelprodukter och presentkort sker 

även under höst och vinter.  

 

v. Restaurang 

Klubben ser över inventarier, glas och porslin. 

 

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

Inget nytt i dagsläget.  

  

b) Golf   

i. Banan  

En del mindre grävmaskinsjobb sker på banan. Området i anslutning till 

greenområdet runt hål 4 har snyggats till för att underlätta skötsel och förbättra 

spelvänlighet. Två björkar har planterat vid röd tee på hål 3 för att blockera utslag 

direkt mot green från gul tee, en åtgärd för att förbättra säkerheten på hålet. 

Området runt maskinhallen har snyggats upp, inklusive grusplanen söder om Golf 

& Padelhallen.  

 

ii. Maskinpark/Maskinhall 

Besök av servicepersonal från Gräsvårdsmaskiner som gick igenom status på 

maskiner. Förslag att byta ut fairwayklippare 2 st samt ruffklippare diskuteras. 

Önskemål om att inhandla en vertikalskärare för fairway finns från 

banpersonalen. 

Inköp av egna slipmaskiner för samtliga klippaggregat finns med i budgeten för 

2022. I dag lämnas de iväg till Mosjö för slipning till en kostnad av ca 50 000 årsvis 

+ frakt, dock slipar vi ej så ofta som önskas. Kostnad för att leasa egna 

slipmaskiner är ca 75 000 kr/år.   

En ny dieseltank har köpts in då den gamla ej klarade gällande 

miljöbestämmelser.  

 

iii. Medlemsläge/Årsavgifter 

Medlemsantalet ligger på 840 medlemmar efter rensning. Primärt är det passiva 

medlemmar och gamla Kårsta Fullvärdig Plus som lämnat.  

 

c) Padel   

i. Hall/Ute 

Fortsatt bra beläggning på inomhusbanorna.  

 

ii. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Vi har idag 1624 registrerade användare.  

 



 
d) Stugby och hotell  

Orderstocken perioden 1 november – 31 december ligger just nu på 324 t.kr i 

boende. En del lång stay inbokat i november. 

 

e) Skog och mark  

Viltsvinsstaket har röjts och kontrollerats av banpersonal. 

 

§103. Ekonomi  

a) Resultat oktober 2021. Klubben redovisar ett resultat på 750 tkr efter oktober. 

b)  2021. Klubben kommer att gå mot ytterligare en bra säsong. God kontroll på 

kostnader och ökade intäkter från greenfee och drivingrangen är några 

nyckelfaktorer. Likviditeten är 2 Mkr och prognosen för året pekar på ett överskott på 

ca 250 tkr. På mötet beslutas att en avbetalning för padelhallen kommer att göras 

med tidigare sagd summa på minst 450tkr, en bedömning kommer dock att ske 

närmare årsavslut huruvida en högre avbetalning kommer att göras.  

 

c) Budget 2022. Fokus banan. Budgeten diskuterades det beslutades att inkludera inköp 

av nya slipmaskiner samt att uppgradera fairwayklipparna och ruffklipparen.  

Utbyggnad av befintlig maskinhall diskuterades. Idag står flertalet av befintliga 

maskiner utomhus och det beslutades att Maskinhallen förlängs med 12 meter för att 

inrymma samtliga maskiner samt bereda plats för ett utrymme för slipmaskinerna. 

Beräknad kostnad 750 tkr inkl. moms.  

 

§104. Strategi 2021+  

Underhåll och utveckling av ”det vi har” 

Styrelsen går igenom strategiplanen och färdriktningen som klubben ska sikta mot de 

kommande 5 åren. Färdig bild offentliggörs för medlemmarna på vårårsmötet i mars 2022. 

  

§105. NPS 2021 

Christer gick igenom medlemsenkäten där golfklubben backat något i rankingen, ligger topp 

30% av svenska klubbar jämfört med topp 18% föregående år.  

 

§106. ÖLGF Höstårsmöte 

En föryngring i ÖLGFs styrelse sker inför 2022 och klubben gläds åt att Per Nyberg tar plats i 

styrelsen där han får sällskap av en annan klubbmedlem Jesper Edström. Anders Eriksson 

avgår som ordförande efter 19 år på posten och ersätts av Jonas Rosengren. 

 

§107. Status ny klubbchef. 

Mikael Berglund blir klubbens nya klubbchef och efterträder Stefan den 1 januari 2022. 

Micke har jobbat på klubben sedan 2000 och är mycket väl insatt i klubbens verksamhet och 

styrelsen ser fram emot att tillsammans med Micke och övrig personal utveckla klubben 

ytterligare de kommande åren.  



 
 

§108. Nästa möte  

Inget nytt styrelsemöte planerat. Höstårsmötet är 25 november kl. 18.30 på Lindesberg 

Arena Utsikten med sedvanlig fika innan mötet.  

 

§109. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse.  

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Tommy Råberg 


