
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdagen den 10 februari 2022 kl. 17.00 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan. 
 

Närvarande: Christer Kanto, Christer Backström, Tommy Råberg, Inger Salomonsson, Jan 

Edhammer, Ulrika Ahlström, Per Nyberg (adjungerad) och Mikael Berglund (adjungerad). 

 

§12. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

 

§13. Val av protokolljusterare –  

Inger Salomonsson valdes att justera protokollet. 

 

§14. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§15. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§16. Föregående protokoll –  

a) Signering – utförs vid tillfälle på kansliet av berörda styrelsemedlemmar.  

 

b) Genomgång åtgärdslistan - 

Inget nytt med listans punkter finns att tillägga.  

 

§17. Klubbledning - 

a) Allmänt 

i. Säkerhet  

Klubben har fått vissa förelägganden i brandskyddsprotokollet. Flertalet av punkterna 

är mindre punkter så som att en lampa i nödutgångsskylten inte lyser, dessa punkter 

kommer att åtgärdas. En stor punkt är att det saknas tillräckligt med nödutgångar på 

övervåningen. Detta medför att halva delen av övervåningen som är för långt ifrån en 

utgång inte får brukas. Joakim Bååk som arbetar som konsult inom brandskydd 

hjälper klubben med en överklagan. Om denna överklagan går igenom kommer 

klubbens nuvarande omklädningsrum för damer dock fortfarande att bli avstängd, 

men omklädningsrummet som är idag är avsett för herrar kommer att fortsatt få vara 

i bruk. En offert tas in på en brandtrappa ifrån damernas omklädningsrum. 

Klubbledningen tittar på en lösning hur nuvarande omklädningsrum för herrar kan bli 

ett unisexomklädningsrum så att det kan nyttjas av så många som möjligt då damernas 

omklädningsrum i nuläget kommer vara tvunget att stängas av.    

 

ii. Personal  



 
Micke har träffat en kille som skulle vara ett bra tillskott till sommarens banpersonal. 

Om detta blir aktuellt så startar han sin anställning i maj. Som det ser ut just nu är 

dom någon man kort jämfört med tidigare säsong.  

 

iii. Sponsorläge 

Läget ser just nu bra ut, Per har löst några avtal i veckan och är nu uppe i budget som 

ligger på 575t.kr.  

 

iv. Shop 

Förordrarna kommer att komma in i slutet på mars, början på april. I övrigt finns 

inget nytt att tillägga.  

 

v. Restaurang 

Inget nytt att tillägga.  

 

vi. Övrigt (byggnader, vägar, parkering, etc) 

Bygglovet är inskickat.  

  

b) Golf  - 

i. Banan  

Robin har gjort en banvandring, det finns is på vissa greener men det är inget 

alarmerande än.  

  

ii. Maskinpark/Maskinhall 

Just nu servas det sista på maskinerna. Dom nya maskinerna till parken kommer i 

mars.  

 

iii. Medlemsläge/Årsavgifter 

825st vilket är några färre än föregående möte.  

 

iv. Träningsverksamhet  

Datum för årets första Grönakortet kurs ligger ute och är satt till 18 april.  

 

v. Golfsimulator 

Kameran är nu justerad och kalibrerad och ska nu fungera väldigt bra.  

 

 

c) Padel  - 

i. Hall/Ute 

Bytet av bokningssystem är igång och klubben kommer inom några veckor övergå till 

bokning av padel via Matchi. En besiktning av alla banor bör göras inom en framtid.  

 

ii. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Strax över 1600 registrerade medlemmar.  

 

iii. Träningsverksamhet 



 
Per håller i panterhäng på torsdagar där det finns möjlighet till både padel och 

golfträning inomhus för alla pantrar.  

 

iv. Status konkurrerande banor 

Nu är båda hallarna på volvorakan igång och klubbledningen följer utvecklingen i 

Lindesberg med omnejd.  

 

v. Prisstrategi 

En ny prislista har utarbetats. Klubben kommer även omstrukturera längden på 

speltiden då många vill kunna spela enbart 60 minuter även på helger och inte bara 

förmiddagar under veckorna.   

 

vi. Utveckling hall 

Inget nytt att tillägga.  

 

d) Stugby och hotell - 

Just nu är orderstocken på 840t.kr på boende och 520t.kr på tillval, detta ser bra ut för 

säsongen. En stor bokning är gjord av Travgolf som har bokat upp hela stugbyn och 

hotellet 5 juli.  

 

e) Skog och mark – 

Inget att ta upp förtillfället.  

 

 

 

§18. Ekonomi -  

a) Resultat 2021 

Förra årets resultat är i nivå med budget. 100t.kr ligger på pågående projekt, flera större 

inköp gjordes även för att inte belasta 2022års resultat, detta gäller även för många av 

shopens inköp. En positiv post är greenfeen som slutade på 100t.kr mer än föregående 

år. Sponsorposten är otroligt viktig och den låg bra i jämförelse med budget. Två poster 

som gått sämre är padeln och stugbyn som ligger lägre än både föregående år och 

budget.  

 

b) Resultat Januari 2022 

Det är färre medlemmar som har betalat in sitt medlemskap i år än föregående januari, 

just nu ligger vi på 150t.kr mindre. Padeln ligger på 66t.kr mer än föregående januari 

vilket har att göra med seriespelet som är förbetalt. En positiv post är stugbyn som i år 

ligger 40t.kr högre i januari i år.  

 

c) Likviditet 2022-02-10  

1.3 miljoner kronor 

 

d) Statistik Januari 2022 



 
Kanto visar statistik och stapeldiagram med jämförelser från 2018 till nu på posterna 

gästnätter, padeltimmar, och golfrundor. Detta visar att vi ligger på en stabilnivå med 

vissa undantag på rekordåret 2020 som har vissa staplar som skjuter i höjden.   

 

§19. Strategi 2021+ –  

a) Underhåll och utveckling av ”det vi har” 

Detta ligger vilande tills utvecklingsdagen som kommer att i mars.  

 

b) Prioriterade projekt 

Inget nytt att tillägga.  

 

c) Beslut om strategi 2021-2025. Vårårsmötet  

Strategin kommer att läggas fram i sin helhet under vårårsmötet.  

 

§20. Övriga frågor –  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Christer Kanto går igenom de synpunkter som inkommit till honom. 

b) Övrigt  

Carl Gustafs design håller i nuläget på att arbeta fram en ny hemsida åt klubben. Denna 

sida kommer rikta sig mer till betalande golfgäster och besökare än till medlemmar. En 

flik för medlemmar kommer också att finnas.  

 

§21. Nästa möte -  

Fredag 11/3-21 kl 10.00-15.00 vid Lindesbergs golfklubb. 

 

§22. Mötets avslutande -  

Christer Kanto tackar för visat intresse.  

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Inger Salomonsson 

 
 

 


