
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Tisdag den 28 september 2021 kl. 17.00 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan. 
 

Närvarande: Christer Kanto, Tommy Råberg, Inger Salomonsson, Ulrika Ahlström och Stefan 

Leskinen (adjungerad). 

Frånvarande: Christer Backström 
 

§85. Mötets öppnande –  

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

 

§86. Val av protokolljusterare –  

Inger Salomonsson valdes att justera protokollet. 

 

§87. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§88. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§89. Föregående protokoll –  

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

 

b) Genomgång aktivitetslistan –  

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

 

§90. Klubbledning - 

a) Allmänt 

i. Säkerhet  

Inget att anmärka på i detta skede, just nu går vi ner i frekvens på banan i och med 

årstiden.  

 

ii. Personal  

Efter septembermånads slut så är all säsongspersonals anställningar avslutade. Det är 

nu klart att Hampus Hedin startar sin anställning på klubben från och med 1 februari 

2022. 

 

iii. Sponsorläge 

Inget nytt i dagsläget. 

 

iv. Shop 



 
Just nu är shopen inne i en rea fas. September brukar vara en bra shopmånad och det 

ser ut att bli en sådan även i år. Leverantörer och utbud börjar ses över redan nu inför 

nästa säsong.  

 

v. Restaurang 

Styrelsen beslutar att förlänga kontraktet med Sabri som krögare för golfbiten ett år 

till. 17de oktober stänger restaurangen för denna säsong.  

 

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

Inget nytt i dagsläget.  

  

b) Golf   

i. Banan  

Invintringsarbetet börjar snart att ta fart. I övrigt så ser arbetet med att bekämpa 

grobladen fungera. I nuläget är tre hål besprutade och arbetet kommer att fortsätta till 

våren.  

 

ii. Maskinpark/Maskinhall 

Service planeras inför vintern men har inte startat ännu.  

 

iii. Medlemsläge/Årsavgifter 

Medlemsantalet ligger oförändrat kvar på 921 medlemmar sedan föregående möte. 

 

c) Padel   

i. Hall/Ute 

Vi har nu en uppgång med högre beläggning i hallen. Seriespelet fortsätter och ny 

omgång startar vecka 40.  

 

ii. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Vi har idag 1608 registrerade användare.  

 

d) Stugby och hotell  

Orderstocken perioden 1september – 31 december ligger just nu på 624t.kr i 

boende och på 411t.kr i tillval.  

 

e) Skog och mark  

Inget att rapportera om i dagsläget förutom att spår av grävling har setts på banan.  

 

§91. Ekonomi  

a) Resultat augusti 2021 

Likviditeten ligger på 2350 tkr vilket visar på att vi går mot en god säsong även i år. Inger 

har kommit in i ekonomiarbetet och har haft sitt första möte med Mikael Berglund 

angående resultaträkningen.  

 

 



 
§92. Strategi 2021+  

a) 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 höstårsmötet i 

november. 

 

b) Prioriterade projekt 

Styrelsen beslutar att fokus kommer att ligga på att utveckla orangea och mäta in vita tees 

(ej bygga några nya), detta kommer att leda till att banan kommer att kunna slopas efter 

dessa markeringar och ge mer spelglädje åt en större bredd med spelare. Stort fokus 

kommer också att ligga på att bibehålla klubbens charm och trivsamhet.  

 

  

§93. Status ny klubbchef 

Processen fortgår.  

 

§94. Övriga frågor  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Inget nytt att avrapportera. 

 

b) Övrigt  

Budgetprocessen för 2022 är igång.  

   

 

§95. Nästa möte  

Torsdag 11/11 17.00 Konferensrummet Hyttan  

 

§96. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Inger Salomonsson 


