
 

 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

Torsdag den 15 januari, 2020 kl. 17:00 

Plats: Hyttan Konferensrum, Lindesbergs Golfklubb 
 

Närvarande: Christer Kanto, Christer Backström, Rodney Pettersson, Tommy 

Råberg, Ulrika Ahlström, Gunilla Wretling & Stefan Leskinen (adjungerad). 

Frånvarande: Alf Lindblad  

 

§1. Mötets öppnande. 
Christer Kanto hälsade alla välkomna till årets första och också lite extra 
välkomnande till Ulrika Ahlström och Tommy Råberg som är nya i styrelsen. 
 
§2. Val av protokolljusterare. 
Ulrika Ahlström valdes att justera protokollet. 
 
§3. Godkännande av dagordning. 
Godkändes. 
 
§4. Anmälan om eventuellt inkomna frågor. 
Ej några inkomna frågor. 
 
§5. Föregående mötesprotokoll. 
Senaste protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

a) Signering. 
b) Genomgång åtgärdslistan. 

Listan förklarades för de nya och det är ganska lugnt med listan så här års. 
 
§6. Rapport från kansliet. 

a) Säkerhet 
Inget speciellt just nu. 

b) Banan. 
Dukar på fyra hål, efter koll så konstaterades det att det ser bra ut just nu. 
Trots det oerhört fuktiga vädret under lång tid så verkar ”experimentet” med 
dukar och besprutning fungera bra. Höga vattenståndet har sjunkit och ser 
bättre ut. Matchen mot familjen Bäver på hål 5 har vi vunnit efter hjälp av 
kommunens skyddsjägare. Röjning av sly och bunkerjobb pågår för fullt. Tee 



 

 

på hål 3 och 11 kommer att breddas – jobbet pågår. Nya målgreener på 
rangen planeras att påbörjas under våren då vi får gratis massor utkörda från 
Masugnen. Maskinerna servas och klippare slipas.  

c) Padel 
Fortsatt bra med intäkter. December satte nytt rekord med otroliga 69 
procents beläggning i hallen, intäkter på ca 150 tkr och vi har passerat 800 
unika användare. ”Padel- & golffritids” har startat (mån och ons), Barn och 
ungdomsträning är i full gång (söndagar). Det är glädjande att se att fler 
seniorer (60+) är igång och spelar på dagtid. Seriespelet fortsätter med 64 
herrlag och 32 damlag. Dam och Herrträning kommer att starta under våren 
och Linde Padel kommer att ha lag representerade i Lag-SM. 

d) Medlemsläge/ Årsavgifter. 
Ca 420 tkr är inbetalat i förskott (31/12). Antalet medlemmar som betalar 
via autogiro ökar.  

e) Lindesbergs Hotell. 
Träningsläger i fotboll startar upp året. Tränar inomhus i Fritidsbyn och bor 
och äter på klubben. Samarbete mellan Orka, golfklubben och IFK 
Lindesberg. Ca 400 ungdomar är inbokade under våren (endast på helger). 
December och januari är de mest lugna månaderna. 
Redan nu ganska många golfpaket inbokade till sommaren.  
Ett omfattande jobb med att förbättra WiFi-täckning i lägenheterna, 
ställplatserna, restaurang, konferens och på klubbhusområdet är slutfört och 
ett öppet nätverk med ökad kapacitet och hastighet på 100 mb är nu i bruk. 
Entré-skylten vid parkeringsplatsen är numera upplyst.  
Lägenheterna har fräschats upp med bättringsmålning, nya 
förbrukningsinventarier m.m. Totalt passerade vi 6800 gästnätter 2019. 

f) Sponsorläget. 
Arbetet pågår för fullt med att teckna nya avtal med ett 50-tal 
samarbetspartners. Flera 3-åriga avtal löper vidare. 

g) Shop. 
Nyhet för i år är bl.a. FootJoy och Titleist (golf) och Wilson (padel). 

h) Personal. 
Rekrytering på olika sätt pågår just nu och samtlig personal från 2019 
fortsätter även kommande säsong. 

 
§7. Ekonomi. 
Arbetet med Bokslut 2019 pågår för fullt. Gunilla Wretling gick igenom hur det ser 
ut just nu och klubben sätter nytt omsättningsrekord igen, främst tack vare hotell- 
och padelverksamheten som överträffar budget. Resultatet för 2019 kommer att bli 
positivt.  



 

 

§8. Mötesplanering. 
Årets kalender gick igenom. Vårårsmötet är 10 mars, kl. 18.00 på Lindesberg Arena. 
 
§9. SM 2020. 
Torsdag till söndag vecka 28. 9 klubbar och 10 banor är det som gäller. 
Vi har H 40 och räknar med 156 spelare. En tävlingsorganisation är framtagen och 
möten hålls kontinuerligt. Per Nyberg och Christer Kanto ansvarar. Ett 30-tal 
ideella medlemmar kommer att vara engagerade under SM-veckan.   
 
§10. Övriga frågor. 

a) Frågor till styrelsen. Ulrika och Tommy fick det förklarat hur denna punkt 
fungerar och fick se några av alla inkommande frågor/punkter som inkom 
förra året. 

b) Övrigt. SGF-Seminariet i Örebro. Delar av styrelse samt personal kommer 
att medverka. 

c) Detaljplan Dalkarshyttan. 
Stefan redogjorde för kommande planer för området Dalkarshyttan där 
etapp 2, området runt LIBOs hus, ligger ute på samråd under januari. 
Detaljplanen beräknas slutföras under senare delen av 2020. Intresse finns 
från privata aktörer att bygga flerfamiljshus i anslutning till befintliga hus på 
Svarttjärnsvägen. 

 
§11. Mötets avslutande. 
Nästa möte, 13 februari kl. 17.00 
 
Christer tackade alla för visat intresse och förklarade årets första möte för avslutat. 
Vi går en spännande säsong till mötes! 
 

 
 
Vid protokollet             Justeras  Justeras 
 
 
Rodney Pettersson            Christer Kanto  Ulrika Ahlström 

 


