
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 11 mars 2021 kl. 17.00 

 

Plats: Teams. 
 

 

Närvarande: Christer Kanto, Christer Backström, Tommy Råberg, Gunilla Wretling, Johan Nord, 

Inger Salomonsson, Ulrika Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 
 

§24. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§25. Val av protokolljusterare –  

Tommy Råberg valdes att justera protokollet. 

 

§26. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§27. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§28. Föregående protokoll –  

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

 

b) Genomgång aktivitetslistan – Ingen ny aktivitet på listan har skett. 

 

§29. Klubbledning - 

a) Allmänt 

1. Säkerhet  

Ur covid-19 perspektiv har klubben börjat arbeta med hur man kan säkra banan, spel 

och området så bra som möjligt. Handspritstationer bör upprättas och Stefan tittar på 

hur klubben kan arbeta med restriktioner, kommunikation och distansering. 

Restaurangens möjligheter till att sprida ut sina sällskap ses över så att golfpaket 

fortfarande är möjliga att genomföra.    

 

2. Personal  

En säsongsanställd till med lönebidrag är nu klar, denna är ett samarbete med Samhall 

och den anställdes största uppgift blir ett vaktmästaruppdrag med skötsel av området 

runt restaurang och klubbhus. I dagsläget saknas nu bara en sexmånaders 

säsongsanställning och Stefan är i fullgång att titta igenom ansökningar till denna 

vakans.  

 

 

 



 
 

3. Sponsorläge 

Just nu ligger vi på budget, arbetet rullar på bra och inga större avhopp kan i nuläget 

annonseras. Några nya sponsorer är tecknade och klubben kommer att uppnå satt 

budget.  

 

4. Shop 

Det börjar närma sig öppning och varor har börjat att plockats upp. Vissa leveranser 

kommer att bli försenade som befarat med inget alarmerande. Lönsamheten för 

shopen kommer att ses över, även om den är en service vi erbjuder så bör ändå viss 

lönsamhet i denna del av verksamheten finnas. 

 

5. Restaurang 

Arbetet går vidare, hyllor till kylrummet kommer i nästa vecka och ska monteras. Lika 

så spisplattan och bänk-kylarna. Stefan vill se över restaurangens meny så att den 

passar vad gästerna efterfrågar och även hur man skulle kunna Covid-anpassa 

restaurangbesöket både för besökare, gäster och golfpakets-gäster.  

 

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

I nuläget finns inget att ta upp.  

  

b) Golf  - 

1. Banan  

När all snö och is hade försvunnit innan snön som kom idag så såg grönytorna ut att 

ha övervintrat bra. Inga isbränder eller snömögel hade upptäckts. Växtdukarna 

kommer att kunna användas för att påskynda att greenernas växtlighet kommer igång 

snabbare om dessa kommer igång för sent. Lagret av dress-sand och gödning är 

påfyllt så fort banan har bärighet så kan arbetet med detta sättas i gång.  

 

2. Maskinpark/Maskinhall 

Ett par aggregat ligger på slipning i Mosjö, annars är helårsservicen på alla maskiner 

färdig. Leveransen av våran Cushmann som ska användas som bollplockare väntas, i 

övrigt ser maskinparken bra ut.  

 

3. Medlemsläge/Årsavgifter 

I och med väderleken vi fortfarande har med snö och kyla så halkar inbetalningarna 

för årsavgiften efter. Av erfarenhet så gynnar en tidig vår med fint väder att 

inbetalningarna kommer in i snabbare takt. Antal medlemmar: 882 st.  

 

c) Padel  - 

1. Hall/Ute 

Hallen rullar på bra. Banorna har 67% beläggning och nytt rekord för beläggningen 

på simulatorn är 35%. Detta är den högsta beläggningen sedan vi öppnade Hallen för 

ett år sedan. Juniorträningen är igång, och efter uppstart igen så kan man se att vi 

tappat en del av ungdomarna. Vissa har slutat helt och vissa har lagt träningen på 

hyllan på grund av corona. Ledar-läget ser bra ut inför hösten, just nu håller vi på att 

bygga upp en organisation för verksamheten så att den kommer att bli hållbar. 



 
Ligaspelet är fortfarande pausat, en ambition finns att kunna dra igång igen när 

utomhussäsongen drar igång i mitten på april.  

 

2. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

1430 st registrerade spelare finns nu i MyCourt. 

 

d) Stugby och hotell - 

Samtliga träningsläger vi hade inbokade i samarbete med IFK Lindesberg är avbokade. 

Bokningsvärdet 1 mars – 31 december ligger på 615 t.kr med tillval på 700 t.kr. En 

orosflagg inför säsongen är long-stay och affärskunder men läget ser ändå stabilt ut. För 

framtiden är Billeruds satsning någonting som ser positivt ut och kommer att kunna 

gynna oss med flertalet aktörer som kommer att behöva boende.  

 

e) Skog och mark – 

Detaljplan 2:1 är nu helt klar. Samhällsbyggnad har gjort ett reportage om samarbetet 

mellan oss, vilket är väldigt roligt. Även vi tycker att samarbetet har fungerat bra, och 

planarkitekt Björn Netterbladh har gett oss ett positivt och professionellt intryck.  

 

§30. Ekonomi -  

a) Resultat februari 2021 

Vi följer budget och ligger på ungefär samma siffror som förra året vid samma period. 

Medlemsavgifterna ligger som tidigare nämn lite efter och det kan vi nog beskylla 

väderleken för men trots detta så ser siffrorna bra ut. Padeln har just nu en skuldpost då 

vi inte vet om det avbrutna seriespelet kommer att startas upp igen. Om det inte skulle 

startas upp måste beslut om en eventuell återbetalning tas. Som prognosen ser ut nu så 

ligger siffrorna så pass bra att en reservbudget med anledning av Corona inte behövs 

göras.  

 

§31. Strategi 2021+ – 

a) Visionsinriktning 2021+ 

Strategiplanen mynnar ut i att vill vara en upplevelseverksamhet med golfen som 

grundpelare. Vi ska arbeta för medlemmarna, i samklang med miljön och vara en synlig 

och betydelsefull aktör i och för Lindesberg. Nyckeln i planen är att utveckla banan, 

träningsverksamheten och övningsområdet.  

 

b) Sammanfattning av klubbledningens verksamhetsdiskussion  

Klubbledningen har under flertalet möten diskuterat vilka vi är och vilka vi vill vara. De 

olika positionerna och varje enskilt ansvarsområde i klubben är tydliggjorda. Vi har en 

liten organisation men även i en sådan är tydlighet viktigt. Stefan har även fört in ett nytt 

tänk i marknadsföringsplanen om att istället för att vara en konkurrent, skapa en ny 

efterfrågan som inte finns idag och på så sätt göra konkurrenter irrelevanta för oss. I och 

med detta skulle man inte behöva kompromissa mellan kostnader och fördelar. Hur 

skulle vi kunna göra oss så unika att inga konkurrenter finns? 

 

 

 

 



 
 

c) Diskussion  

En diskussion om formuleringar och syftningar i visionstexten och strategiplanen förs. 

Grunden är väl utförd av Kanto, viss finslipning ska genomföras och ett underlag 

kommer att presenteras på årsmötet.  

 

    

§32. Sportcenter status 

Stefan har löpande kontakt med arkitekten som ritar sportcentret. I de första utkasten inhyser 

byggnaden en öppen och välkomnade reception för golfanläggningens gäster, ett garage med tvätt 

för golfbilar och ett skåprum för golfbagar. Andra faciliteter som är skissade för är shop, gym, 

relaxavdelning, golfsimulatorer, mötesrum och kontorsrum för att bara nämna några. Stefan och 

Christer har haft digitalt möte med Kent Persson som är kommunikationsansvarig på Svenska 

padelförbundet och dom har pratat om hur Kent ser på padelns framtid ur ett 

föreningsperspektiv. Man har i dagsläget inga siffror på vart brytpunkten ligger mellan tillgång 

och efterfrågan eller vart man ligger på en rimlig lönsamhet mellan bana per capita. Men det han 

kan säga är att de anläggningar som bedriver en verksamhet och inte bara tillhandahåller 

padelbanor kommer att klara sig längre när punkten mellan tillgång och efterfrågan bryts. 

Verksamhet, och framförallt barn och ungdomsverksamhet är a och o för ett lönsamt och 

hållbart arbete. 

  

§33. Förberedelse Årsmöte 

Presentationsmaterial ska jobbas fram i övrigt ligger styrelsen i fas med arbetet av ny strategiplan. 

 

§34. Övriga frågor –  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Inget nytt har inkommit 

b) Övrigt  

Verksamhetsplaneringen 6/4 stryks.   

 

§35. Nästa möte -  

Torsdag 15/4 kl. 17.00 via Teams.  

 

§36. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse och påminner om vårårsmötet som äger rum torsdag 25 mars kl. 

18.30.  

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Tommy Råberg 

 

 


