
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 23 april 2020 kl. 17.00 

 

Plats: Skype 
 

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

Ahlström Rodney Pettersson, Alf Lindblad och Stefan Leskinen (adjungerad). 

 

§37. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§38. Val av protokolljusterare –  

Ulrika Ahlström valdes att justera protokollet. 

 

§39. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§40. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§41. Föregående protokoll –  

a. Signering - 

Då detta var ett Skype-möte så skedde ingen signering. 

 

b. Genomgång Aktivitetslistan - 

Stefan Leskinen redogjorde för försäkringsskydd. Lite kortfattat så gäller följande, 

Länsförsäkringar täcker egendom, om man själv som privatperson råkar ut för något så 

gäller sin egen hemförsäkring.  
 

§42. Rapport från kansliet - 

a. Säkerhet & IA systemet – 

Säkerhetsronder fortgår. Den senaste ronden var 22/4. Inget att rapportera om IA-

systemet. 

 

b. Banan –  

Bevattningssystemet har haft en del problem, men är nu igång. 
Inventering och renspolning av dränering kommer att påbörjas nästa vecka. 
Breddning av tees pågår för fullt. Mycket röjningsarbete är gjort under vintern. Träd 
vid/på tee 12 kommer att tas bort inom några dagar, även andra riskträd kommer att 
avlägsnas. 
Status generellt: Bästa övervintringen någonsin. Ser väldigt lovande ut just nu! 
Stefan har hittat ett Örebro företag som utför renspolning av dräneringsrör. VOAB 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 och per 23/4 62% inomhus och 27% utomhus. 

Padelsektionen har nu 897 st användare registrerade i MyCourt. Ligaspelet fortsätter med 

en ny omgång v. 19. Totalt är 224 spelare aktiva i klubbens ligaspel som är tillåtet enligt 

uppsatta riktlinjer gällande antal spelare och publik från Svenska padelförbundet. 

Ungdomsträningen fortsätter med träning på söndagar med ca 25 aktiva ungdomar i 

träning.  

 

d. Medlemsläge/Årsavgifter – 

Medlemsantalet är förnärvarande 852st. En ökning med 31st från föregående månad och i 

dagsläget har vi bara 16st vardagsmedlemmar. 

Inbetalning av årsavgifter ligger ca 300 tkr efter budget.  

 

e. Hotell & Stugbyn 

1.5 mkr inbokat för perioden 1 mars till 31 december fördelat på 1 mkr i boende och 500 

tkr i tillval (greenfee och mat). Efter en hel del avbokningar i mars ser vi lite ljusare på 

läget för de kommande månaderna med fler förfrågningar.  

 

f. Sponsorläge –  

Det flesta avtal är redan på plats och vi ser ut att uppnå budget. 

 

g. Shopen –  

Har kommit igång. 

 

h. Personal –  

Totalt med fast anställda och säsongsarbetare uppgår styrkan nu till 10st.  
 

i. Övrigt –  

Detaljplan för Dalkarshyttan 2:1 antogs av Kommunfullmäktige 19 mars. 

Detaljplan Dalkarshyttan 1:1 – yttrande från Lindesbergs GK har skickats in till SBB, 

viktigt med ställplatser, gång och cykelväg och grillplatser. Viktigt att detta tas i beaktande 

i den fortsatta planeringen. 

 

§43. Ekonomi -  

Uppföljning mars, Inte så mycket som kommit igång. Sponsringsläget ser bra ut. 

Medlems/årsavgifter släpar efter med ca 300 tkr. Påminnelse kommer att skickas ut inom kort. 

Padel – bra med inkomster just nu. 

 

§44. Försäkringsskydd. Golf resp. övrig verksamhet - 

Se §41 

 

§45. SM2020 status –  

Med anledning av Coronaepidemin kommer SGF med ett klarläggande senast den 19 maj.  

 

§46. Övriga frågor - 

a) Förslag och frågor till styrelsen – 



 
 

En fråga om att inrätta någon form av kommitté/grupp kopplat till banan har inkommit. 

Klubbledning och styrelse tycker att dagens format med att frågor kommer in till 

klubbledning eller via styrelsemedlem fungerar väldigt bra. På detta sätt kanaliseras alla 

frågor eller förslag på ett korrekt sätt till klubbledningen via den lista som presenteras på 

varje styrelsemöte. För 2019 var det 33st förslag eller frågor som inkom denna väg. Detta 

tillvägagångssätt gör att en konkret handlingsåtgärd hamnar hos banpersonalen mycket 

snabbt. Någon kommitté/bangrupp” behövs ej just nu. Måndagsgruppen startar upp 

inom kort. 

b) Övrigt – 

Ingen övrig fråga 

 

§47. Mötets avslutande - 

Mötets avslutande – Christer Kanto tackade alla för visat intresse och kort därefter så 

försvann var och en av oss i rask takt från skärmen! 
 

Nästa möte 14 maj kl. 17:00. Troligtvis via Skype. 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Rodney Pettersson            Christer Kanto  Ulrika Ahlström 

 

 

 


