
 
 

Vårårsmöte 2020 
 

Protokoll från Lindesbergs Golfklubbs vårårsmöte den 10 mars 2020 i Lindesberg Arena.  

 

Närvarande: 42 medlemmar enligt förd närvarolista. 

 

§1. Fråga om mötet behörigen utlysts –  

Vårårsmötet ansågs vara behörigen utlyst. 

 

§2. Fastställande av röstlängd –  

Mötet beslöt att förd närvarolista skall gälla som röstlängd. 

 

§3. Fastställande av föredragningslista –  

Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.  

 

§4. Val av ordförande och sekreterare vid vårårsmötet –  

Till ordförande för mötet utsågs Ingvar Jogenius. 

Till sekreterare för mötet utsågs Ulrika Ahlström. 

 

§5. Val av två justerare som jämte ordförande skall justera protokollet –  

Till justerare utsågs Fredrik Sjökvist och Åke Persson. 

 

§6. Styrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår med bokslut, balans och 

resultaträkning - 

Christer Kanto redovisade styrelsens årsredovisning för föregående år. Golfklubben redovisar ett 

resultat på 205tkr med en omsättning på 11.8mkr. Kanto förtydligar den stora minusposten 

föregående år på posten skog och mark som kommer sig av inköp och uppsättning av 

viltstängsel. Kanto berättar också om de bundna lånen på ca 14mkr, vid bindningen fick klubben 

en bra ränta (2,8%) som vid tidpunkten var lägre än den rörliga räntan. Frågor från 

mötesdeltagare om hur stor månadskostnaden för leasingavtalet för maskinparken är besvaras 

med att leasingen kostar 50tkr/mån och är bunden med ett löpande avtal på 60 månader.   

Mötet godkänner årsredovisningen.  

 

§7. Revisorernas berättelse -  

Mötesdeltagarna läser revisorernas berättelse.  

 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen -  

Mötet ger sitt godkännande. 

 

§9. Behandling av inkomna motioner -  

Inga inkomna motioner. 

 

§10. Val av valberedning och sammankallande av valberedningen  -  

Sören Eriksson (sammankallande), Patrik Klockare och Gunilla Larsson.  

 



 
 

Mötet godkänner föreslagen valberedning.  

 

§11. Val av ombud till ÖLGF:s vårårsmöte -  

Alf Lindblad valdes att representera Lindesbergs Golfklubb vid ÖLGF:s vårårsmöte.  

 

§12. Vid vårmötet väckta frågor -  

a. Styrelsens förslag: Avyttring av 15 000 m2 mark för fortsatt utveckling av boende på 

golfklubben i direkt anslutning till LIBOs öster om hål 2 - 

Kanto klargör att förslaget har legat offentlig på hemsidan innan mötet och förtydligar 

vart mark som är avsett för avyttring ligger. Inom området som är tänkt för avyttring 

ligger även naturområden som inte får bebyggas. Försäljningens intäkter skall primärt 

användas för att vidareutveckla banan med fokus på nya tees, komplett 3-teesystem, 

förbättra bevattning och dränering. Intäkten beräknas ligga på 2-3mkr om hela området 

avyttras. En mötesdeltagare frågar om klubben äger mer mark bakom det området som 

diskuteras, Leskinen svarar att klubben gör det men att detta område är sämre terräng för 

bebyggelse. En deltagare har funderingar på om hur vida klubben ställer sig till att endast 

avyttra den gulmarkerade området på detaljplanen och vad priset på detta i så fall räknas 

på. Leskinen svarar att helst säljs hela området men det gulmarkerade området ligger på 

10tkvm och med ett beräknad kvm pris på 250kr så skulle området då avyttras för 

2,5mkr. Fråga om intressenter finns i dagsläget för marken kommer upp och Leskinen 

svarar att det finns det. Mötesdeltagarna frågar även om vägen genom golfbanan förbi hål 

2 ska användas som färdväg till de nya boendena och det ska den i dagsläget. 

Problematiken med fler trafiksituationer i anslutning till golfbanan har undersökts noga 

och detta är ingenting klubben ser som ett problem. En fråga om att flytta tee på hål 3 till 

andra sidan vägen ställs, detta är inte aktuellt men vid utökning av 3teesystem så kommer 

röd tee sannolikt att hämna på andra sidan vägen.  Leskinen och Kanto har inget mer att 

tillägga och mötesdeltagarna har inga fler frågor.  

 

Styrelsen vill få mandat av medlemmarna att avyttra marken på det gällande planområdet 

ca 15 000 m2 till extern aktör för vidareutveckling av bostäder. 

Mötet ger sitt godkännande till styrelsens förslag.    

 

§13. Mötets avslutande - 

Ingvar Jogenius förklarar mötet som avslutat och tackar för sig. 

 

Vid protokollet              Mötesordförande    

 

Ulrika Ahlström            Ingvar Jogenius  

 

Justeras  

 

 

Fredrik Sjökvist   Åke Persson  


