
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 5 mars 2020 kl. 17.00 

 

Plats: Hyttan Konferensrum, Lindesbergs Golfklubb 
 

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

Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 

Frånvarande: Rodney Pettersson, Alf Lindblad 
 

§25. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§26. Val av protokolljusterare –  

Tommy Råberg valdes att justera protokollet. 

 

§27. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§28. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§29. Föregående protokoll –  

a. Signering - 

Signering utfördes, endast signatur från Alf saknas och ska kompletteras. 

 

b. Genomgång åtgärdslistan - 

Inga åtgärder har utfört sedan föregående möte. 

 

§30. Rapport från kansliet - 

a. Säkerhet IA systemet – 

Stefan har varit på seminarie som handlade om krishantering ang olyckan i Barsebäck. Vi 

ligger i framkant vad det gäller arbete med arbetsmiljösäkerhet och det arbetet kommer 

att fortsätta. Vi är nu inne i processen med IA System appen.  

 

Träd har sågats ner vid parkeringen. Men fler träd bör sågas ner. Lindesbergs kommun – 

parkförvaltningen har vart här och dom fick ta hit dom som arbetar med att ta hand om 

naturskyddsområdena så att dom kunde göra bedömning om vilka träd som anses vara 

riskträd och på så sätt blir godkända för att sågas ner.  

 

b. Banan –  

Benny, Robin och Stefan har åkt runt och inspekterat banan och den ser bra ut. Primärt 

har dom tittat på greenerna som är fina och har klarat sig från snömögel. På grund av den 

blöta vintern är banan således väldigt blöt. Annars har den varma vintern varit gynnsam  



 
 

för banan. Vi hoppas på en långsam vår utan allt för många bakslag. Just nu går pumpen 

för fullt för att pumpa bort vattnet från rangen, förhoppningarna är att rangen ska kunna 

öppnas innan banan.  

Stefan har hittat ett Örebro företag som utför renspolning av dräneringsrör. Dom ska 

komma hit och göra en inventering för att sedan kunna utföra renspolning av banans 

dränering. 

 

c. Padel utomhus/padelhall status – 

Padeln har fortsatt hög beläggning. Just nu pågår arbete med att utbilda nya ledare. En 

tjejgrupp har startats och även dom utbildas till ledare. Dessa ledare kan nyttjas som 

nätverk och kan finnas som hjälp för grupper som kommer och vill testa på padel. Herr 

och tjejgruppen kommer även att ställa upp i SM kval. 

 

d. Medlemsläge/Årsavgifter – 

Medlemsantalet är förnärvarande 821st. I dagsläget släpar vi en aning med årsavgifterna, 

påminnelse kommer att skickas ut i mars. Vi pratar om spelrätt och då detta kom upp så 

berättar Stefan om hur det fungerar nu. I och med att klubben fick ett stort antal 

spelrätter när revideringen från insatser gjordes så delar klubben nu ut spelrätter till nya 

medlemmar och dessa är ingenting man längre pratar om. Detta också som en del av 

arbetet för att göra golfen till en mer lättillgänglig idrott för gemene man.  

 

e. Hotellet – 

Antalet bokade nätter och tillval för säsongen ser bra ut. Golfpaket är fler i antal än 

tidigare år och dom är även inbokade tidigare på säsongen än tidigare år.  

 

f. Sponsorläge –  

Vi har vart snabba på att fakturera tidigare i år vilket gör att läget ser väldigt bra ut och 

budgeten kommer att uppnås. Det är attraktivt att vara partners hos oss. Skärmarna vi 

installerade förra säsongen är en bra pelare för våra partners att bli sedda på och kan 

bland annat användas för kampanjer hos dom.  

 

g. Shopen –  

Leveranser från våra nya leverantörer Titleist/Footjoy kom under dagen. Det blir en rolig 

Grandopening när banan öppnar. För att medlemmarna ska gynna klubben/shopen så 

berättar Stefan att vi alltid matchar priser från andra aktörer. Vi hjälper även till att 

beställa hem artiklar som man önskar även om det inte finns lagerförda i shopen.   

 

h. Personal –  

Stefan har haft möte med arbetsförmedlingen och säsongens avtal är snart klara. Han har 

även en intervju med en ev. nyrekrytering imorgon. Det är en tjej med bra meriter och 

skulle passa bra in på klubben.  

 

i. Övrigt –  

På måndag kommer han som ska installera handikapps hissen och gör en första koll. 

Christers B kontakt ang. konstgräs läggs åt sidan då Stefan har fått en ny kontakt i 

Norrköping där vi kan få hämta konstgräs gratis om vi vill.  



 
 

§31. Ekonomi -  

 

a. Uppföljning februari 

Medlemsavgifterna är fortfarande släpande. Påminnelser skickas ut i mars. 

Sponsringssidan ser väldigt bra ut som också tidigare har redovisats. Resultatmässigt ser 

hotellet och stugbyn bra ut även om antal nätter är lägre än samma period föregående år. 

Padelns ca 700 bokade timmar/månad ser bra ut.  

Kanto vill att padelns resultat ska bli mer rättvisande då den i dagsläget inte får någon 

belastning av gemensamma kostnader. Gunilla ger som förslag att en schablon för 

padelns del av gemensamma kostnader kan redovisas som ett tillägg vid 

månadsredovisningen. 

 

§32. Försäkringsskydd. Golf resp. övrig verksamhet –  

Stefan har träffat en representant från Folksam, han och Micke ska sammanställa vad dom fått 

reda på i denna fråga imorgon.  

 

§33. SM2020 status –  

Arrangörsmöte har nu hållits, 23 personer närvarande. Kantos känsla för mötet var bra, han 

beskriver mötet som positivt med en bra anda att det här ska vi göra bra! Kanto berömmer även 

Per Nyberg för att ha gjort ett väldigt bra arbete med att hålla i mötet och övriga 

styrelsemedlemmar som närvarade vid det mötet instämmer. 1 till 2 möten till kommer att hållas 

plus ett möte med stora gruppen 1 vecka innan SM veckan. Gruppen som tex jobbar med banan 

och parkeringen kommer att träffas oftare. I nuläget ligger vi bra till med arbetet. En arbetsdag till 

för medlemmar skulle behövas för att snygga till området, denna dag skulle med fördel ligga i 

slutet av juni. Nästa möte på distriktsnivå hålls i Nora i mars.  

 

§34. Förberedelser vårårsmötet –  

Kanto jobbar med presentationen som blir en traditionell agenda. Roger Sixtensson kommer att 

hålla en presentation 15 min innan utlyst möte. Tommy och Ulrika kommer att prata om Herr- 

respektive Damgolfens kommande säsong. Avtackning av Linda Nyberg och Thomas Arping.  

Alf föreslås representera oss på Örebro förbunds vårårsmöte. Medlemsantalet i distriktet har 

sjunkit. 

 

§35. Övriga frågor (alla) -  

a. Frågor till styrelsen – 

Belysning i backen ner till padelhallen ligger på kommunens bord och är på gång. 

 

b. Övrigt -   

Det finns önskemål om att personal från klubben ska finnas på plats och hålla shopen 

öppen under måndagarnas klubbgolf, Stefan tar med sig önskemålet och framför detta på 

kansliet. 

 

 

 

 

 



 
 

§36. Mötets avslutande - 

Nästa styrelsemöte, 7 april kl. 17.00.  

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

  

Christer Kanto sammanfattar med att SM-veckan känns mycket bra, och sedan tackar han alla 

närvarande för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Tommy Råberg 

 
 

 


