
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 17 juni 2021 kl. 17.00 

 

Plats: Teams. 
 

Närvarande: Christer Kanto, Christer Backström, Tommy Råberg, Gunilla Wretling, Inger 

Salomonsson, Johan Nordh, Ulrika Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 
 

§60. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§61. Val av protokolljusterare –  

Johan Nordh valdes att justera protokollet. 

 

§62. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§63. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§64. Föregående protokoll –  

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

 

b) Genomgång aktivitetslistan –  

Förbättring av sophantering skjuts fram till hösten, offert är inne och slutsumman beräknas 

hamna på någonstans mellan 160-170t.kr. 

Inköp av en begagnad trädgårdsgräsklippare är klar. 

Röjsågar och klingor införskaffas i höst när dessa kommer att användas.  

Fristående markis till restaurangen läggs på vila, istället ses möjligheten till att få några fler 

stora parasoll från leverantörer över.  

Översynen och utvecklingen av restaurangen kommer i dagsläget inte bli lika omfattande som 

tanken från början var. Vissa förändringar kommer dock fortfarande ske. Avtalet med 

krögaren fortlöper över 2021. 

Kompressorn är utbytt på tryckluften vid vagnsboden så den är åter i fungerande skick.  

Anslagstavlan på tee 1 är uppsatt. 

Inköpet av sandblastern är i dagsläget vilande. 

Strategiplanen är klar till höstårsmötet. 

Webbaserat systematiskt arbetsmiljöarbete är förtillfället nedprioriterat och återupptas till 

lågsäsong.  

Delegeringsordningen kvarstår.    

 

§65. Klubbledning - 

a) Allmänt 



 
 

1. Säkerhet  

Arbetet med informationen om vett och etikett på banan fortlöper. Problemet med 

att bollar hamnar inne på privat mark när utslag från tee 3 görs är fortsatt stor. För att 

få bukt med detta är outen flyttad mer åt höger och fairwayen kommer att klippas 

större så hålet spelas som ett mer naturligt doglegg hål och man kommer bli mer 

belönad när man spelar hålet mer åt höger. Information på rangen är också tydligare 

att slag över 200 meter inte är tillåtna. Personalen upplever att spelare tar bättre 

hänsyn för banpersonalen nu och arbetet med säkerheten har gett resultat. 

 

2. Personal  

Från nu är det fullstyrka som arbetar och även kommunens tre sommarpersonal är på 

plats. Två stycken av dessa är placerade på banan och en är placerad i restaurangen. 

Alla i personalen är friska och krya och peppade för SM vecka 27.  

 

3. Sponsorläge 

Arbetet rullar på och senast i veckan skrevs nya avtal vilket gör att läget ser bra ut. 

 

4. Shop 

Vädret i maj var inte gynnsamt för shopen. Det har dock lossnat nu och det ser bättre 

ut. Juni har många gäster vilket också brukar gynna shopen.  

 

5. Restaurang 

Sabri jobbar på med hjälp från vänner och familj som tidigare år. Anställningen av 

den kock som Sabri anlitade har nu upphört. Man ser efter vissa lättnader i 

restriktioner att fler företags jippon planeras och Restaurangen har flertalet små 

arrangemang inbokade.  

 

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

Stefan noterade idag att med mycket sol och värme så blir området väldigt dammigt, 

för att råda bot på detta kommer vägarna att saltas för att binda upp dammet. 

Parkeringen och vallen är nu helt iordning och entrén ser numera mycket trevligare 

ut. Färre felparkeringar noteras även vilket är positivt.  

  

b) Golf  - 

1. Banan  

Nu har värmen kommit och med den tillsammans med viss nederbörd så har 

växtligheten tagit fart. Enstaka greener har fläckar men med gynnsamma förhållanden 

så kommer dom snart vara borta. Just nu är fokus på bollrull och fart, detta görs med 

skärning och att toppdressa fint men ofta. Fairway ser bra ut och Stefan tycker att vi 

ligger bra i fas inför vart vi vill vara på SM.  

2. Maskinpark/Maskinhall 

Vi har nyligen haft vissa haverier i maskinparken och en av klipparna är nu på service, 

istället har vi fått en lånemaskin vilket gör att vi kom ikapp med klippningen. Ett 

åsknedslag har orsakat driftstörningar i bevattningen, de hålen som är drabbade kan 

bevattnas manuellt tills felet är åtgärdat. Detta är inte optimalt och skapar mycket mer 

jobb. Servicetekniker har vart på plats och det arbetas för fullt för att lösa problemet.  



 
 

 

3. Medlemsläge/Årsavgifter 

I dag har klubben 902 medlemmar och flertalet årsavgifter har inkommit nu i juni. I 

stort ser det ut som att vi kommer att uppnå budget. Per har flertalet utbildningar 

inbokade, inte lika högt tryck som föregående år men det är helt naturligt då 2020 va 

ett rekordår som man inte kan jämföra med något annat år tidigare.  

 

c) Padel  - 

1. Hall/Ute 

1 juni släppte svenska padelförbundet på restriktionerna mot tävlingar vilket innebär 

att ligan nu är i full gång.  

 

2. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Nu är vi uppe i 1539st registrerade spelare, innebanorna har en beläggning på 41% 

och utomhusbanorna 57%. 

 

Juniorverksamheten har gjort en satsning med fystränare som var väldigt uppskattat, 

detta har inneburit att fokus har kunnat lagts på teknik och matchspel under 

padelträningarna. Johan Nordh kommer att kliva av som barn- och ungdomstränare 

och arbetet med att hitta en ersättare är i fullgång.  

 

d) Stugby och hotell - 

Juni ser riktigt bra ut, med en orderstock på boende för 372 tkr och tillval för 157 tkr så 

ligger vi i fas med budget. Resterande år har i nuläget en orderstock på 1miljon 159 tkr 

för boende och 1 miljon kronor i tillval. Trycket på golfpaket är större än någonsin och 

ska man va säker på att ha plats hos oss när man vill så måste man va ute i god tid och 

boka. Vissa bokar även in rena padelpaket med boende, mat och padel.  

 

e) Skog och mark – 

Vildsvinsstängslet är inventerat och gräset är slaget, detta hålls efter hela året för att va 

säkra på att vildsvinen hålls borta.  

Allt ris är nu flisat, bara en liten del virke ligger kvar. De bannära träden som är borttagna 

har gett effekt på banan, detta va en plan som tycks ha gett bra utslag. Ett 80 tal stubbar 

är bortfrästa för att man senare ska kunna få gräs även vid dessa platser.  

 

§66. Ekonomi -  

a) Resultat maj 2021 

Resultatet för maj ligger på ca 900 tkr plus. Eftersom att vi nu kan räkna in de pengar vi 

tidigare fick in för seriespelet så ligger vi enligt budget. Boendet ligger lite lägre än 

beräknat men i sin helhet ser ekonomin bra ut.  

 

§67. Strategi 2021+ diskussion –  

a) Underhåll och utveckling av ”det vi har” 

Christer kommer att tillsammans med Stefan fortsätta arbetet med att utveckla den 

strategiplan vi har. Christer presenterar tillhösten ett utkast som resterande styrelse får 

tycka till om.  



 
 

 

b) Prioriterade projekt 

 

Även detta kommer Christer med Stefan att titta över. 

c) Försäljning av mark vid Libohusen 

Trafikutredningen inväntas och till dess att denna är klar kan vi inte göra så mycket, ingen 

vidare kontakt med Libo i denna fråga har hafts.  

  

§68. SM 2021 status -  

121 spelare är förnärvarande anmälda utav 156 startplatser. Det är fullt drag denna vecka, Per och 

Stefan lägger mycket tid på att detta ska bli bra. Domare från Nora har inspekterat banan och 

dom hade inte mycket att anmärka på. Berörda personer träffas på måndag för en genomgång om 

vad som är kvar att göras inför v. 27.  

 

§69. Övriga frågor –  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Klockor till padelbanorna och rangen önskas. Stefan håller på att leta efter några som tål 

starkt solljus, värme och vatten. Problem är klockorna vi tidigare har haft inte håller i 

dessa förhållanden. Bättre klockor kommer att beställas.  

b) Övrigt  

Players first undersökningen går ut till hälften av alla medlemmar nästa vecka, andra 

hälften kommer att få denna undersökning i augusti. Klubbens ledning önskar hög 

svarsfrekvens på denna undersökning för att få en så korrekt bild av medlemmarnas 

upplevelse av klubben som möjligt.  

 

Kanto rapporterar från Örebro läns golfförbunds vårårsmöte.  

 

 

§70. Nästa möte -  

Torsdag 19/8-21 kl 17.00 förhoppningsvis på klubben.  

 

§71. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse och önskar alla en trevlig golf-sommar. 

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Johan Nordh 


