
Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 17.00 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan 
Närvarande: Christer Kanto, Gunilla Wretling, Ulrika Ahlström, Tommy Råberg och Rodney 

Pettersson. Adjungerad Stefan Leskinen 

Frånvarande: Alf Lindblad 

 

§69. Mötets öppnande. 

Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

§70. Val av protokolljusterare. 

Tommy Råberg valdes 

 

§71.  

Godkännande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 72. 

Anmälan om ev. inkomna frågor. 

Inga frågor 

 

§73.  

A)  Föregående mötesprotokoll. 

Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

B) Genomgång aktivitetslistan 

Den numera digra listan gicks igenom för att kolla om det var något speciellt att ta upp. 

 

§74. Rapport från kansliet. 

A) Säkerhet: IA-systemet fortfarande under inlärning. Vill påminna att Banarbetare alltid 

har företräde på banan! 

B) Banan: Stefan redogjorde för läget på banan. Otroligt mycket golfspel, 14300 hittills att 

jämföra med 14570 för hela 2019, påverkar sättet banarbetarna jobbar. Fler tidigare 

mornar för att hinna med och störa spelet mindre. Greenerna har haft hög kvalité och 

jämn bollrull under stora delar av säsongen. Bättre gödningsmedel hjälper växtligheten på 

ett utmärkt sätt. Ny leverantör av slipning på klippaggregaten har förbättrat kvalitén 

ytterligare. Hösten är på väg vilket påverkar att det växer mindre. Skicket på bunkrarna är 

inte bra! På kort sikt kraftsamling mot ogräs och ojämn sandmängd. Covid-19: SPELA 

MED FLAGGAN I! Lägesförbättring i bunkrarna. Kratta gärna, men med handsken på. 

Var fortsatt försiktiga och visa hänsyn är devisen. 

C) Padel: 1134 st användare i MyCourt. Antalet spelade timmar slår alla tidigare rekord. 6400 

timmar hittills mot ca 6800 för hela 2019. Juniorträningar startar v. 36. Uppstart av 

”Linde Padel Akademin” – en metod för att träna barn och ungdomar ålder 7 - 16 år för 

att på sikt förbereda dem för tävlingsspel och eventuellt ta stegen in i 

representationslagen på dam- och herrsidan. Vi söker samarbete med Frövi Padel som 



öppnar sin anläggning första veckan i oktober. Sedan tidigare samarbetar vi med Wedevåg 

Padel för att koordinera juniorträningen. Första upplagan av Lindesberg Golf & Hotell 

Padel Open har spelat med 70 deltagande mycket nöjda lag.  

D) Medlemsläge: 961 st. medlemmar. 

E) Lindesbergs stugby och hotell:  Det går väldigt bra just nu. Beläggningsgrad i stugorna i 
juli var 91% och för hotellet 74%. Det vi tappade som en följd av Covid-19 i våras har vi 
tagit tillbaka vilket får anses som helt osannolikt.  

F) Sponsorläget: Avtal skrivna med två nya partners visar på attraktionsvärdet med att vara 
en samarbetspartner med golfklubben – ”klubben där det händer.” Budgeten överträffad 
med råge.  

G) Shopen: Helt OK försäljningsmässigt, vi siktar på att hålla resultatbudget. Shopen ska 

primärt ses som en service till medlemmarna och våra gäster (ingen vinstmaskin). 

H) Personal: På resurssida slutar en personal 31 augusti och en ny började 3 augusti. Planerar 

för att omfattande invintringsarbete för att ligga i fas inför SM 2021. 

I) Övrigt: Lyckad Semestergolfvecka med 1043 startande och väl genomförda tävlingar, 

trots rådande omständigheter. Restaurang Golfbiten var nöjda med veckan. 

 

§75. Ekonomi: 

Se bra ut. Goda intäkter med inkomster från gästspel, padel- och hotellverksamheten Vi kommer 

att överträffa lagd greenfee-budget beroende på fler antal gästronder samt en ökad greenfeeavgift, 

vardagar 500 kr och helger 600 kr, en höjning med 20 procent fr o m augusti, baserat på hög 

bankvalité och hög efterfrågan. Resultatet för hela verksamheten kommer att överträffa budget. 

Likviditeten är fortsatt god med 1,9 miljoner i kassan. Golfklubben kan även i år se resultatet av 

den långsiktiga strategin att investera i intäktsdrivande verksamheter som skapat många ben att 

stå på och dessutom ökat besökartalen långt mer än vi kunnat hoppas på. Golfklubben har blivit 

en tillflyktsort i dessa svåra Covid-19-tider eftersom besökare känner sej säkra och har hög tillit 

till golfklubbens sätt att minimera riskspridning.  

Diskussion av att börja öka avbetalningen på lån. Amortera mera på befintliga lån. Inom 11 år så 

ska Padelhallen vara betalad. Frågan tas upp vid nästa möte.  

 

§76. Investeringsförslag, Bruttolista 

Stefan jobbar vidare med vilka frågor/förslag för framtida investeringar vi behöver göra. Stefan 

tar fram lista och kostnadsförslag. 

 

§77. Detaljplan, 2:1 Dalkarshyttan. Överklagan från grannarna är avslagen och golfklubben kan 

fortsätta med markexploatering i området runt LIBOs bostäder vid hål 2. I dagsläget inväntas en 

omfattande trafikutredning från SBB och Banverket som rör trafiksituation för hela södra 

Lindesberg, som även berör Dalkarshyttan. Golfklubben avvaktar utredningen. 

Detaljplan för Dalkarshyttan 1:1, området som rör infarten till golfklubben samt delar av 

golfklubbens mark (parkering och drivingrange). Ärendet ligger hos SBB och väntas vara klart för 

samråd kvartal 4 i år.  

 

§78. Övriga frågor. 

A) inkomna frågor via styrelsemedlem. 

Listan gicks igenom. 

B) Övrigt: 

”Sista 9” appen? Vi avvaktar till i vår med den frågan då GIT eventuellt har en lösning till 2021. 



Partnergolf 28 augusti, ett samarbete mellan goflklubben, Lif Lindesberg och Bergslagens 

Sparbank. I år med ”greenkeepers revenge” – roliga utmaningar på banan.  

 

 

§79. Mötets avslutande: 

Tack alla för visat intresse!  

 

Nästa möte är 24 september kl. 17.00.   

 

 

 

 

Vid protokollet                               Justeras                                 Justeras   

  

 

 

Rodney Pettersson                         Tommy Råberg               Christer Kanto 

 


