
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Tisdagen den 16 juni 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  

 

$ 59. Mötets öppnande.   

Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

$ 60 Väl av protokolljusterare.   

Christer Backström valdes.  

$ 61 Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkändes.  

$ 62 Anmälan av inkomna frågor.  

Inga inkomna frågor.   

$ 63 Föregående mötesprotokoll   

A) Signering.  

B) Genomgång av åtgärdslistan   

$ 64. Rapport från kansliet.  

A) Säkerhet - Säkerhetsrond kommer att genomföras inom kort. Fokus på att informera 

golfare om trafikanter på Svarttjärnsvägen samt efter Tempelbacken. Golfare skall alltid 

lämna företräde till förbipasserande trafikanter.   

B) Banan – Banan är generellt i gott skick. Greenerna blommar just nu vilket gör dem täta 

och något sträva. Fairway har växt ihop bra efter gödning, nederbörd och goda 

dygnstemperaturer. Fokus har legat på ogräsrensning i bunkrar och grästrimning för att 

ökad finish på anläggningen. Drivingsrangen har fått en ny målgreen.   

C) Padel - snart 1000 st. användare skapar en fortsatt hög beläggning med 66% inomhus och 

45% ute. Totalt har padelverksamheten dragit in 1,2 Mkr i år, nytt rekord. Ett 40-tal 

ungdomar i träning. Juniorledarna har genomgått en juniortränarutbildning med 

förbundskapten Andreas Johansson. Service/underhåll av utebanorna ute kommer att ske 

18-25 juni. Det gäller främst underlaget. Asfalt som dränerar kommer att läggas i botten.  

Padelläger via kommunen kommer att äga rum v. 32. Enormt intresse men endast 16 st. 

ungdomar ges tillfälle denna gång.   

D) Medlemsläge - 914 medlemmar.  Ett 50-tal medlemmar har ej betalt årsavgiften. Vi räknar 

dock med att uppnå lagd budget för året. 

E) Hotell/Stugby - Bokningar har ökat ganska mycket sista tiden. Helt fullt i Midsommar.  

Beläggningsgraden ökar igen efter corona-pandemin. Orderstocken framåt ser bra ut med 

990 tkr i boende och ca 550 tkr i golfpaket (greenfee, mat och tillval).  

F) Sponsorläget – Några nya avtal tecknade och intäkterna kommer att överstiga lagd budget 

för året.  

G) Shop – Något bättre försäljning än 2019. 

 



 
 

H) Personal - Full styrka just nu inkl. sommarjobbare från Lindesbergs Kommun.  

I) Övrigt - Ställplatserna kommer att utökas med 3 nya platser under juni månad för att 

möta ökad efterfrågan.    

 

$ 65. Ekonomi - Gunilla redovisade tom maj. Ser bra ut trots coronatider. Resultatmässigt ligger 

klubben 230 tkr för 2019 års siffror. Primärt står padelverksamheten för det stora tillskottet men 

hotellverksamheten går bättre än tidigare befarat i takt med att reserestriktionerna har förändrats. 

Greenfee ligger bättre än budget. 

 

$ 66 Utökning av Detaljplansområde för Dalkarshyttan 1:1  

Stefan redogjorde för hur läget ser ut just nu gällande Falabs planer för norra Dalkarshyttan.  

Falab vill utöka planområdet något till att även inkludera delar av golfklubbens mark – 

parkeringen och delar av drivingrangen – för att på så sätt skapa möjligheter att i framtiden 

eventuellt bygga en sporthall på området. Styrelsen beslutade att låta Falab utöka 

detaljplansområdet i enighet med redovisat förslag.  

 

$ 67. Övriga frågor.   

A) Frågor till styrelsen. På förekommen anledning så vill vi meddela att klädkod gäller på 

banan samt padelbanorna.   

B) Övrigt.  Höggräs framför hål 5, 6, 17, 18 kommer att tas bort/ner. Detta jobb pågår just 

nu. Semestergolfveckan spelas v. 30 som planerat. Prisutdelning kommer inte att ske så 

som vi är vana vid. Priser kommer att tilldelas vid annat tillfälle. Kanonstart får ej 

förekomma just nu pga Corona. SM 2020 är flyttat till 2021.  

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

 

 

Nästa möte är 20 augusti kl. 17.00.   

 

 

Vid protokollet                               Justeras                                 Justeras   

  

 

 

Rodney Pettersson                         Christer Backström               Christer Kanto 

 


