
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 13 februari 2020 kl. 17.00 

 

Plats: Hyttan Konferensrum, Lindesbergs Golfklubb 
 

Närvarande: Christer Kanto, Alf Lindblad, Christer Backström, Tommy Råberg, Gunilla 

Wretling, Ulrika Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 

Frånvarande: Rodney Pettersson 
 

§12. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§13. Val av protokolljusterare –  

Alf Lindblad valdes att justera protokollet. 

 

§14. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§15. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§16. Föregående protokoll –  

a. Signering - 

Signering utfördes 

 

b. Genomgång åtgärdslistan - 

Inga åtgärder har utfört sedan föregående möte. 

 

§17. Rapport från kansliet - 

a. Säkerhet - 

Inget att anmärka just nu.  

 

b. Banan -  

Dukarna är borttagna och underlaget ser bra ut. 

Det syns stor skillnad på övningsgreenen där dukar har legat jämfört med där dukar inte 

har legat. Utmaningen i år har varit den varma vintern, men tack vare besprutning för 

snömögel och väl utfört arbete har banan klarat sig från snömögel. 

Bunkerskärning har påbörjats. 

Planer finns att skulptera om rangen, ta bort längdflaggorna och istället anlägga 

greenområden av massor och konstgräs. Detta för att få en roligare upplevelse när man 

använder rangen. Christer Backström har en kontakt ang. konstgräs. Han ska ta reda på 

om kontakten är villig att sälja mindre partier gräs. 

 



 
 

c. Padel utomhus/padelhall status - 

6% beläggning på simulatorn.  

160 tkr i intäkter och 67% beläggning på padelbanorna, 830 st användare. 

Råberg ska titta över om man kan göra simulatorn ännu enklare att starta och göra några 

default inställningar.  

I helgen hade klubben besök av Julian Gomariz från Alicante. Han höll i träningar först i 

Stockholm, Örebro och sen här på klubben. Han höll i juniorträningen och hade clinics. 

Han kommer garanterat komma tillbaka då han tyckte mycket om Lindesberg och 

området kring klubben. Kontakt finns så man kan komma till honom i Alicante för 

träningar med honom.  

 

d. Medlemsläge/Årsavgifter - 

Golfen ligger i dagsläget på 822 medlemmar. Klubben hade i januari 1,5 miljoner i 

inbetalade medlemsintäkter. 

 

e. Hotellet - 

Bokningsläget i stugbyn är lugnare nu under lågsäsong. I helgen gästades vi dock av 82 st 

medlemmar från Täby fotboll som hade träningsläger i Lindesberg. Detta betyder att 

precis alla bäddar i stugbyn var ut bäddade under en natt. Allt gick bra, lunch, middag, 

frukost och lunch caterades från Restaurang Krydda då Sabri inte har sin verksamhet 

igång för säsongen än. 

Det ligger förnuvarande en orderstock på boende för 864 tkr och tillval för 384 tkr, det 

ser bra ut för säsongen. Fler tidiga golfpaket i maj och juni är inbokade än föregående år.  

 

f. Sponsorläge -  

Arbetet flyter på och nya avtal tecknas kontinuerligt både med golf- och padelpartners. 

Budgeten kommer hålla ser det ut - många faktureringar har gjorts i veckan. 

 

g. Shopen -  

Endast strö leveranser sker just nu annars är arbetet i shopen lugn just nu. En del 

försäljning av padelutrustning sker. 

 

h. Personal -  

Kommunen har godkänt feriepersonal även för denna säsong dock med endast 6 veckor 

istället för 9 pga. neddragningar. 

Lasse och Micke kommer tillbaka på samma premisser från Arbetsförmedlingen som 

föregående år vilket är positivt då de är goda resurser för klubben och trivs bra hos oss. 

Aron kommer inte tillbaka till sommaren, Per Håkan går i pension och kommer endast 

finnas med som extra resurs vid behov. Rekryteringsarbetet med ersättare pågår för fullt.   

 

i. Övrigt -  

Stefan hade ingenting mer att tillägga. 

 

§18. Ekonomi -  

Medlemsavgifter ska nu vara betalda. 1,5 miljoner kronor är inkomna mot 

2,4 miljoner som är budgeterat. 



 
 

Marknadskommittén har redan fakturerat 230 tkr. 

 

a. Resultat 2019 -  

Gunilla visar resultatet och går igenom bokslutet. 

Hon visar även hur verksamhetsberättelsen är uppbyggd. I nuläget saknas det skrift från 

herrgolfen och herrpantern för att slutföra verksamhetsberättelsen. 

 

§19. Försäkringsskydd. Golf resp. övrig verksamhet (SL) -  

Stefan berättar om Folksams arbete med försäkringar på golfbanor. Då vi även har en skidsektion 

och en padelsektion har Stefan kollat upp en kollektiv olycksfallsförsäkring. Detta diskuterades 

och Stefan ska fortsätta arbetet med att ta reda på mer om olycksfallsförsäkringen så alla 

sektioner på klubben inkluderas på rätt sätt. 

 

§20. IA. Webbaseratt systematiskt arbetsmiljöarbete (CK) -  

Detta får vi gratis via SGF. Ett avtal tecknas för att få tillgång till detta på nätet. Kanto har tittat 

på det men inte lyckats förstå sig på appen fullt ut. Han jobbar vidare på det. Benny ställer sig 

positiv till användande av denna app.   

Delegeringsordning ang. allt arbete på klubben ska börja användas.  

 

§21. SM 2020 status (PN/CK) -  

Ett nytt möte med golfklubbarna i distriktet hölls för någon vecka sen. Allt går enligt plan. 3 mars 

ska möte med personer som ska va delaktiga hållas. 

 

§22. Verksamhetsseminariet Örebro. Feedback (alla som var där) -  

Kanto berättar. Först hölls gemensamt seminarium där ämnen som framtidens golfklubb, 

Digitalisering, Konkurrens och Hektometerssystemet berördes. Vatten, kemikalier och el ur 

miljösynpunkt pratades det om. Man fick sedan välja inriktning. Kanto gick på banskötsel. Där 

introducerades appen som togs upp i §20. Råberg gick på ett seminarium om GIT. Detta vara 

mer inriktat för kanslipersonal.  

Barnkonventionen har blivit lag vilket betyder att man måste begära ut ett begränsat 

registerutdrag för barn och ungdomsledare. 

 

§23. Övriga frågor (alla) -  

a. Frågor till styrelsen - 

Ang. årsmötet 10:e mars,  

Roger Sixtensson kommer att närvara och berätta om steg 3 i strategiplanen att utveckla 

Dalkarshyttan.  

Detaljplanen har legat ute på samråd för allmänheten, grannar har kommit med 

orosfrågor.  

Trafikenheten ser inga bekymmer.  

Att detaljplanen kommer att överklagas får klubben räkna med.  

Golfbanan kommer få 50 tal trafiksituationer fler per dag, hur ställer sig medlemmarna till 

det är klubbens fråga.  

Årsmötet tar beslut om klubben ska avyttra mark.  

 



 
 

b. Övrigt -   

Handikapps hissen är beställd, den levereras i mars.  

 

Klubben måste Tydligare kommunicera till medlemmar att icke medlemmar är välkomna 

att följa med medlemmar ut på banan. Detta för att dom på ett roligt sätt ska få prova på 

och upptäcka golfen. 

 

§24. Mötets avslutande - 

Nästa styrelsemöte, 5 mars kl. 17.00.  

Vårårsmöte, 10 mars kl. 18.00 i Lindesberg Arena, Utsikten. 

  

Christer Kanto förklarar mötet avslutat och tackar alla närvarande för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Alf Lindblad 

 
 

 


