
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Måndagen 21 september 2020 kl. 17.00 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan 
 

Närvarande: Christer Kanto, Christer Backström, Ulrika Ahlström, Gunilla Wretling, Alf 

Lindblad, Tommy Råberg och Rodney Pettersson. Adj, Stefan Leskinen  
 

§ 80 Mötets öppnande 

Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§ 81 Val av protokolljusterare 

Alf Lindblad valdes. 

§ 82 Anmälan av ev. inkomna frågor 

Inga inkomna frågor. 

§ 83 Föregående mötesprotokoll 

a) Signering 

b) Genomgång av aktivitetslistan. 

§ 84 Rapport från kansliet. 

a) Säkerhet- IA-system ligger för närvarande vilande. I samband med Johan Benestams besök 

pratade vi säkerhet på banan för banpersonal, genompasserande och husägare runt den trånga 

sektorn på hål 2 och 3. 

b) Banan - Klipphöjden på greenerna har höjts från 3,2 till 3,5 mm för att försöka undvika att 

stressa greenerna. Det dressas och gödslas just nu för att stärka upp gräsplantorna inför 

invintringen. Dräneringen fungerar bättre efter vårens jobb med utrensning och banan ser i övrigt 

bra ut just nu! Det ökade trycket på banan har primärt märkts på slitna tees samt mängden 

nedslagsmärken på greenerna där spelarna fortfarande inte lagar efter sig. 

c) Padel - Uppehåll i ligaspelet men Inomhusligan kommer att starta upp v. 41 med totalt 120 lag 

som spelar varannan vecka. Juniorträning på söndagar har startat där vi har ca 40 barn i träning. 

Rekrytering av nya/fler ledare pågår just nu och ledarutbildning kommer att hållas v. 39 med en 

tränare från Linköpings Padel Akademi. Linde Padel har 1191 st. registrerade spelare i MyCourt.  

d) Medlemsläge - 930 st. medlemmar just nu. Ca 60 st. nya medlemmar i år. 

e)  Lindesbergs Hotell - Ser fortfarande bra ut med bokningar. Många golfpaket inbokade i 

september. Bokningsläget ser bra ut i oktober men senare delen av hösten är bokningsläget inte 

lika bra. Till våren fortsätter samarbetet med IFK Lindesberg med träningsläger som inkluderar 

ca 400 gästnätter av fotbollsspelare hos oss.  



 
 
Lägenheterna kommer att fräschas upp och samtliga bäddsoffor kommer att bytas ut under 

vintern.  

f) Sponsorläget. Marknadsbearbetningen har börjat inför 2021 och vi är försiktigt positiva men 

räknar med något avhopp pga corona-läget då vissa företag är något försiktiga. 

g) Shop - Höstrea på golfkläder pågår just nu. Padelförsäljningen fortlöper året runt då många 

nyheter från racketleverantörerna anländer till shopen under hösten. Förhoppning om att nå 

budget. 

h) Personal - Stefan redogjorde för hur läget är just nu. Delar av säsongspersonalen slutar sista 

september men det finns personal kvar i oktober för att göra ett fullgott invintringsarbete.  

i) Övrigt - Inget övrigt. 

§ 85 Ekonomi - Gunilla redogjorde för ekonomin tom augusti. Intäkterna har överträffat budget i 
stort sett allt tack vare högre intäkter och bra kontroll på kostnader. Omsättningen har passerat 
11 Mkr och resultatet för verksamheten är 2.8 Mkr.  
Golfronder 18 206 (hela året 2019 = 14 570) Gästspel 6337 (hela året 2019= 4715). 40% gästspel 
i augusti.  
Padel. 7452 bokade timmar per sista augusti. Hela 2019 hade vi 6804 timmar.  
Beläggningsgrad i stugorna i augusti var 88% och för hotellet 54%. 
Likviditeten är bättre än någonsin. 

b) Avbetalning på lån - Beslut på att göra en extra inbetalning på befintliga banklån på 500 tkr.  

§ 86 Besök av bandesigner Johan Bernestam som hade genomgång med delar av styrelsen och 

personalen om sitt sätt att designa banor och göra ombyggnationer. Anledningen till att han var 

hos oss var att se över tees och bunkrar men även turfkvalité, spelsäkerhet, trädvård och 

spelvänlighet. Ledningen kommer att ta fram en Banutvecklingsplan som en bilaga till klubbens 

nya Strategiplan för åren 2021 - 2025. Arbetet med planen börjar under hösten.  

På kort sikt är att vi ska jobba med jordprofilen i våra fairways genom att jobba ner mycket sand 

vilket förbättrar de dränerande egenskaperna och skapar en bättre grästurf. Stefan undersöker 

möjligheten att hyra in eller köpa en ”Sandblaster” – en maskin som gör tunna slitsar i fairway 

som fylls upp med sand.  

§ 87 Investeringsförslag - Stefan har en prioriteringslista på investeringar och underhåll. 

Återkommer med kostnader på det hela. 

§ 88 Utökning av detaljplan. Inget nytt att rapportera.  

§ 89 Övriga frågor. Inkommande frågor via styrelsemedlem. 

Det startas på hål 10 utan medgivande - Inget problem med detta. 

Spelare slår bollar på rangen trots att personal befinner sig ute på rangen och plockar bollar. 

Coronaanpassat Årsmöte 26 november. Planeras för att det ska gå att hålla behörigt avstånd till 

varandra. 

Styrelse/personal träffas 27 november. 



 
 

 

b) Övrigt - Nyttjanderättsavtal. 

Förrådet/skateboardhallen har rustats upp invändigt. Tanken är att det ska åkas skateboard samt 

kickbike. Detta ska ske till dess att byggnaden kommer att tas bort. 

En partner vill tillsammans med golfklubben iordningställa utomhusmiljön för att anpassa den 

för MTB och BMX-åkning för barn- och ungdomar och ett Nyttjanderättsavtal för marken är 

skrivet med FALAB. 

Vildsvinsstängsel - måste röjas fram. Lock till bevattningslådor måste åtgärdas så snabbt som 

möjligt.  

§ 90 Nästa möte. 27 oktober kl. 17.00. 

§91 Mötets avslutande Christer tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Justeras:                                           Justeras:                                     Vid protokollet 

 

 

Christer Kanto                                 Alf Lindblad                               Rodney Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


