
 
 

Protokoll för vårårsmöte Lindesbergs Golfklubb 

Torsdag den 25 mars 2021 kl. 18.30 

 

Plats: Teams. 
 

Föredragslista  

§1. Fråga om mötet behörigen utlysts  

Svar ja.  

 

§2. Fastställande av röstlängd 

Stefan Leskinen laddar ner deltagarlista från mötet och fastställer antalet deltagare till 32 st. 

 

§3. Fastställande av föredragslista  

Föredragslistan godkännes.  

 

§4. Val av ordförande och sekreterare 

Leif Karlsson valdes till ordförande 

Ulrika Ahlström valdes till sekreterare 

 

Leif Karlsson hälsar alla välkomna till mötet efter en viss fördröjning på grund av teknikstrul för 

att kunna starta mötet.  

 

§5. Val av justerare som jämte ordförande ska justera protokollet 

Annika Kanto och Anki Karlsson valdes till justerare. 

 

§6. Styrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår med bokslut, balans och 

resultaträkning 

Leif lämnar över ordet till Christer Kanto som börjar med att berätta att hela budgeten och 

resultatet ligger redovisat för närmare beskådan på hemsidan. Kanto visar hur omsättningen och 

resultatet har utvecklats sedan 2011, resultatet för föregående år är ett all time high på nästan 600 

t.kr. Föregående säsong slutade på en siffra om 23 000 spelade golfronder på klubben varav 8000 

av dessa är greenfeeronder. Klubben hade en likviditet på 491t.kr vid årets slut fastän vi använde 

mycket likvider till åtgärder på klubben i slutet av föregående säsong. Kanto visar 

balansräkningen och pekar på de långfristiga skulderna där amorteringar gjordes för närmare 1,3 

miljoner kronor. Avsättningar på padelhallen har gjorts på 930 t.kr vilket senare kommer att 

användas för att köpa tillbaka hallen. Vi fick under förra säsongen en ökning av medlemmar med 

10% och Kanto avslutar med att säga att klubben är just nu under en positiv utveckling.  

Årsredovisningen godkändes av medverkande medlemmar.  

 

 

§7. Revisorernas berättelse 

Karlsson läser upp revisionsberättelsen 2020 för mötesdeltagarna. Där skriver revisorerna bland 

annat att räkenskaperna är förda med ordning och de beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  

 



 
 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Detta beviljades av mötesdeltagarna.  

 

§9. Behandling av inkomna motioner 

Inga inkomna motioner finns. 

 

§10. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 

 Sören Eriksson, Patrik Klockare och Gunilla Larsson ges som förslag och dessa godkännes av 

mötesdeltagarna.  

 

§11. Vid vårmötet väckta frågor 

Leif ger Anders Svensson ordet men får kort där efter åter ordet då tekniken inte ville vara med 

Anders. Leif informerar i Anders ställe om att fredagen 13/8 anordnas en tävling för pantrar över 

55+. Denna tävling efterföljs av som Leif utrycker sig ”en sjudundrandes fest”. 

Anders Svensson och Kjell Gullbrand håller i dagsläget på med en minnesskrift om vad som har 

hänt under klubbens år och söker nu efter bilder, minnen, anekdoter och historier. Om sådant 

finns tas det gladeligen emot.  

 

a) Styrelsen informerar: presentation om planerna för utvecklingen av Dalkarshyttan, 

inklusive en ny Receptionsbyggnad/Sporthall för Lindesbergs GK 

 

Kanto får ordet och berättar om strategiplanen som styrelsen har arbetet med sedan 2016. 

Då denna löper under en 5 års period håller nu en ny plan på att arbetas fram för de 

kommande 5 åren. Denna plan är sammanlänkad med vad som kommer att kunna hända 

runt klubben och Dalkarshyttan de kommande åren. Planen bygger på att arbetet med 

hallen blir av. Strategin innehåller fortfarande främjandet av gemenskap och trivsel på 

klubben men vi vill fortsätta arbetet som vi startat med att ta klubben framåt och bygga 

upp flera ben att stå på. Banutvecklingsplanen är redan igång men det finns många 

punkter att beta av under de kommande 5åren. Dessa punkter har inga exakta datum eller 

år för när det ska utföras bara att det ska påbörjas under denna period.  

 

Karlsson frågar om detta är ett fast förslag från styrelsen men Kanto understryker att 

detta endast är ett första utkast som styrelsen arbetat hårt med och ville förhandsvisa för 

medlemmarna. Detta är inget som ska godkännas idag utan medlemmarna är välkomna 

med frågor och förslag vid annat tillfälle.  

 

Leif ger Stefan Leskinen ordet och han börjar med att berätta om ett projekt som startat 

med Libo för att öka attraktionsvärdet av Dalkarshyttan 1:1. 

 

Detaljplanen ligger ute på kommunens hemsida för allmän beskådan för att den sedan ska 

kunna godkännas. Stefan visar Libos visionsskiss för vad deras tanke med området är där 

bland annat bostadshus, förskola och nya bilvägar är inräknade.  

För vår del som ideell förening som bedriver en golfklubb, men har valt att starta upp 

vinstdrivande verksamheter för att ha fler ben att stå på så betyder det att vi kan öka 

attraktionen för oss under de perioder vi har mindre beläggning. Vi har en kapacitet att  



 
 

öka vår verksamhet framför allt under de månaderna då vi inte bedriver Golfverksamhet. 

Under sommarhalvåret har vi en hög beläggning på stugby och hotell, men under 

resterande månader måste vi hitta någonting som lockar fler besökare och som också 

skulle gynna restaurangverksamheten till att kunna bedrivas helårsvis. Som vi ser på den 

framtida medlemmen så kommer denne gå mer till att vara en nyttjare än en medlem som 

är villig att ställa upp och frivilligt hjälpa till på klubben som dagens medlem gör. Denne 

”nyttjare” vill också ha tillgång till fler aktiviteter och bekvämligheter på samma område, 

ju fler ärenden man kan uträtta på samma anläggning desto bättre då tid är någonting vi 

har dåligt med i dagens samhälle. Libo har nu gett oss en unik möjlighet att kunna 

uppfylla detta och styra över attraktionskraften av området. Vår tanke är att dra fördel av 

detta. Något klubben har pratat om länge är ett bättre läge för receptionen, man vill att 

den ska ligga på den plats som möter golfaren först. Den platsen är självfallet på 

parkeringen. Detta skulle i så fall innebära många fördelar för både medlemmar, besökare 

och anställda. Hallen skulle i denna skiss inhysa ett golfbilsgarage med spolplatta, bag-

förvaring som inte har samma problem med skadedjur som den har idag, 

omklädningsrum i markplan, gym, golfsimulatorer, relaxavdelning med bubbelpool och 

bastu och en reception som kan ombesörja fler av verksamhetens delar från samma plats 

och på så sätt kunna arbeta mer intäktsdrivande. En stor del i detta är också de 8 

padelbanorna som denna hall skulle ha. Som det ser ut i dagsläget så är alla våra a-tider 

fullbelagda och vi kan inte utöka föreningsverksamheten inom padeln. Vi har ingen 

möjlighet i dagsläget för varken vuxenträning eller lägre divisioner i ligaspel. Detta är 

inget unikt för Lindesberg utan det är så det ser ut i hela padel-Sverige. Stefan 

understryker att det han visar och pratar om är idéskisser i ett tidigt stadie men det visar 

på vad som förhoppningsvis komma skall. Denna hall skulle även medföra positiva 

förändringar för rangen där efterfrågan om en förlängd säsong skulle kunna vara möjligt. 

I och med hallens placering så skulle rangen vara tvungen att rätas upp och moduler med 

studios som utrustas med infravärme och träningstekning skulle kunna byggas.  Detta 

skulle också medföra att klubben skulle kunna arbeta med custom fittings och mer 

teknikinriktad träning.    

 

I dagsläget finns inga siffror på vad detta skulle komma att kosta för klubben men grund 

konceptet med Libo bygger på att Libo bygger och klubben hyr.         

 

Leif Karlsson tycker att detta verkar som ett intressant projekt som vid senare tillfälle när 

ekonomin är fastställd behöver beslutas om på ett sammankallat möte.  

 

Göran Johansson undrar om det kommer att finnas någon singelbana i hallen och på det 

svarar Stefan att det inte är uppritat för det i dagsläget.  

 

Sören frågar hur många procent i engagemang som kommer att läggas på banan kontra 

projektet med hallen. På det svarar Stefan att han inte kan svara i några siffror men 

driftbudget och anslag till banan kommer att öka i och med att detta projekt beräknas att 

lämna ett överskott som då kommer att läggas på banan.  

 

 



 
 

Åke Persson tar upp verksamhetsberättelsen och undrar varför man inte tar upp några 

resultat då främst gällande Lindesbergs GK´s medlemmars fantastiska resultat i oktober 

touren. Stefan svarar att vi aldrig skriver ut resultat i verksamhetsberättelser. Leif tackar 

för Åkes belysning av framgångarna för medlemmarna i denna tour.  

 

§12. Avslutning 

Leif avslutar med att tacka för ett av de mest spännande årsmötena i Lindesbergs GK´s historia.  

Christer sammanfattar kvällen och lovar att kalla till ett beslutsmöte när den dagen kommer.  

 

Alf Lindblad och Rodney Pettersson tackas av för lång och trogen tjänst i styrelsen.  

 

 

 

Vid protokollet              Justeras   

 

 

Ulrika Ahlström            Leif Karlsson   

 

Justeras   Justeras  

 

 

 

Annika Kanto  Anki Karlsson  

  
 

 


