
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 14 maj 2020 kl. 17.00 

 

Plats: Via Skype pga. Rådande restriktioner  
 

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

Wretling, Ulrika Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 

Frånvarande: Rodney Pettersson 
 

§48. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§49. Val av protokolljusterare –  

Gunilla valdes att justera protokollet. 

 

§50. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§51. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§52. Föregående protokoll –  

a. Signering - 

Signering utförs i efterhand när styrelsen är samlad. 

b. Genomgång åtgärdslistan - 

Inget nytt finns att tillägga. 

 

§53. Rapport från kansliet - 

 

a. Säkerhet - 

Skyltar vid tees på hål 3 och 4 ska sättas upp som ska tydliggöra att man ska vara uppmärksam på 

trafikanter på den genom gående vägen innan utslag.  

Besiktning av bron på hål 12 ska göras under maj/juni, en besiktningsman är kontaktad av C.B. 

 

b. Banan –  

Benny är på det stora hela nöjd med banans nuvarande skick. Vi väntar på att växtligheten ska ta 

fart, det kommer när dygns tempen stiger till 8-9grader. Just nu ligger fokus på att göda greens, 

tees och fairways så att vi i slutet av maj får en enorm tillväxt när varmare väder kommer. Mycket 

fokus ligger också på finish, bunkrarna har kantskurits, rensats och fyllts på med sand. Stefan vill 

även påpeka att vi om några veckor kommer att komma in i en period då greenerna kommer att 

upplevas som ojämna och hoppiga jämfört med idag, detta för att gräset växer olika snabbt och 

det är fullt normalt.    

 



 
 

Dräneringen är nu renspolad, 2,5 km dräneringsrör är urspolat och inventerat. Allt är uppmärkt 

på karta och man har mätt hur djupt alla rör ligger. Rören var i bättre skick än vad vi trott. 

Kostnad för projektet ca 30 tkr. 

På 12:ans tee har det plockats ner grenar och vissa döda träd, men fler grenar bör tas ner. Hål 16 

hade ett lutande träd som också det är bortplockat.  

En rolig parantes att uppmärksamma är att Vårat hål 16 har blivit utsedd till ett av Sveriges 25 

Vackraste hål av Svensk Golf!  

 

c. Padel utomhus/padelhall status – 

För padeln var april en riktig rekordmånad. 928 personer använder nu MyCourt och förra veckan 

startade en ny omgång i padelligan. Totalt deltar nu 72 herrlag och 40 damlag i ligaspelet. Det är 

även bra snurr på Juniorverksamheten och en ny säsong har startat. Ca 30 st ungdomar deltar och 

det syns en ökning även bland juniorer. Internutbildning av ungdomsledare pågår, Stefan har 

hand om tjejledare och Per av kill-ledare.  

 

d. Medlemsläge/Årsavgifter – 

861 st. aktiva medlemmar. Nya golfare utbildas av Per, ca 25 personer är uppskrivna för grönt 

kort och vi räknar med ca 40 nya totalt för året. Glädjande att se många yngre ta grönt kort, ett 

tydligt trendbrott. Årsavgifterna ligger ca 300 t.kr efter budget och troligtvis uppnår klubben inte 

lagd budget. 

 

e. Hotellet – 

Låg beläggning under mars och april. Från maj till december ligger det nu golfpaket inbokat för 

830t.kr och tillägg för 640t.kr. Bokningar av golfpaketen ökar men i mindre grupper som vill bo 

glest. Som läget ser ut nu så kommer vi ha ett bra år med golfpaket om inget bakslag kommer.  

 

f. Sponsorläge –  

Endast några avtal kvar som inte hunnits att faktureras, sponsorläget ser fortsatt bra ut.  

 

g. Shopen -  

På grund av minskade greenfee gäster så har shopens försäljning minskat till viss del. Men 

eftersom det är väldigt mycket spel på banan så rullar det ändå på. Även här behöver vi 

medlemmar tänka – stöd det lokala!  

 

h. Personal -  

Från 1 maj har ytterligare 1 banarbetare påbörjat sin säsongsanställning. Beslutet från kommunen 

om en minskad period för feriearbetare har ändrats och vi kommer att få arbetare under 3 

perioder.  

 

i. Övrigt –  

Micke Martinsson från idrottscollege har tagit kontakt med Stefan och vill starta golf och padel 

som tillval på lokal nivå. Padelförbundet är positivt till detta. Vad detta innebär är att 

gymnasieelever kan välja golf eller padel som tillval 6 - 7 timmar schemalagt i veckan. 

Lindeskolan köper timmar av klubben för träningen av eleverna.  

 



 
 

Uppdatering av detaljplan Dalkarshyttan 2:1 är godkänd i fullmäktige men som väntat blivit 

överklagat en granne med synpunkter på trafiksituationen och en fågel (spillkråka) som häckar i 

området. Handläggaren på SBB tror starkt på avslag men behandlingstiden för ärendet ligger på 

ca 6 veckor.  

Stefan berättar om ett kompensationsstöd för idrottsföreningar som finns att söka via 

idrottsförbundet med anledning av uteblivna intäkter pga covid-19. Styrelsen beslutade att vi inte 

kommer att söka någon kompensation då klubbens greenfee- och tävlingsintäkter är bättre än 

föregående år.  

Stefan klargör att grönområdet bakom korthålsbanan är en greenbank och inte en anlagd 

grästennisbana. 
 

§54. Ekonomi – 

 

a. Resultat 2020 -  

Medlemsintäkterna ligger efter, men Gunilla tror att fler avgifter kommer in i takt med att vädret 

blir varmare.  

Hotellet och stugbyns intäkter är betydligt lägre än förra årets rekordresultat men endast lite lägre 

än budget. Gunilla har gjort en ny helårsprognos där resultatet för klubben ligger på 100 t.kr 

istället för de 193 t.kr som va uppsatta tidigare. Skillnaden är hotell och stugby som uppskattas ha 

ett intäktsbortfall på 500t.kr, men med redan högre intäkter för padeln än beräknat så blir inte 

skillnaden på resultatet stort. Tänkbara åtgärder längre fram är minskade personalkostnader på 

timanställda i slutet av säsongenGunilla understryker att det i nuläget under omständigheterna 

ändå ser stabilt ut. Stefan har tagit in offert på anläggning av fler husvagnsplatser då fler gäster 

har nekats pga fullbeläggning. Vi har även höjt platserna från 100 kr till 150 kr natten för 

golfspelare och 200 kr till 250 kr för icke golfspelande. Vi har i april haft en beläggning på 57% 

vilket är bra.  

Beläggningen på padeln under april är väldigt bra med 70% inomhus och 32% utomhus i april är 

mycket bra. Intäktsmässigt bästa månaden hittills.  

 

§55. Försäkringsskydd. Golf resp. övrig verksamhet (SL) –  

Golfen har bra skydd för övriga personer än golfspelare som vistas på klubbens mark ex 

svampplockare, padelspelare, skidåkare m.m. Det som gäller vid försäkringsskador är att om icke 

golfspelade personer gör sig illa på klubbens mark täcks dom av sin egen olycksfallsförsäkring. 

Försäkringsmäklaren ser inte någon anledning för klubben att utöka med tilläggsförsäkring för 

övriga besökare som dessa.  

 

§56. SM 2020 status (PN/CK) –  

SM 2020 H40 är inställt och framflyttas tills nästa år. Torsten håller ett möte på torsdag med fler 

detaljer. Frågor som om tävlingen fortfarande kommer att heta SM 2020 kommer att tas upp. 

Detta med anledning av att alla kläder/kepsar m.m redan ligger tryckta och färdiga.  

 

§57. Övriga frågor (alla) -  

a. Frågor till styrelsen - 

Tommy Råberg tog tidigare upp upprensning och utfyllnad framför vissa tees, Stefan håller med 

och det sätts upp på listan och beslutas vara färdigställt tills nästa möte. 

 



 
 

b. Övrigt -   

Christer B tar upp en fråga som kom upp föregående år om en naturstig längst Svarttjärn för 

hotellets gäster. Kommunen skulle ställa upp som finansiär och just nu ligger ärendet hos 

FALAB som ska titta närmare på förfrågan, men längre än så har det inte kommit.    

Handikappshissen är nu på plats och i drift, Backström och Stefan har gjort ett kanonjobb med 

detta arbete.  

Kanto vill att klubben ska bli tydligare med att vi vill att alla rundor ska registreras i GIT. Detta 

för att kunna ha koll på hur många rundor som spelas och att statistiken ska bli mer korrekt.  

Frågan om att gå ut på 10:an tas upp av Gunilla och där måste alla spelare veta att för att gå ut på 

andra slingan så måste man ha kansliets godkännande. Stefan berättar också att det till hösten i 

och med en uppdatering i  GIT bli möjligt att boka en 9 håls runda.  

 

§58. Mötets avslutande – 

 

Nästa styrelsemöte, 16 juni kl. 17.00.  

Mest sannolikt via skype 

  

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

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Gunilla Wretling 

 

 

 


