
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Fredag den 11 mars 2022 kl. 10.00 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan. 
 

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

Edhammer, Ulrika Ahlström, Per Nyberg (adjungerad), Hampus Hedin (adjungerad), Robin 

Andersson (adjungerad) och Mikael Berglund (adjungerad). 
 

§23. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

 

§24. Val av protokolljusterare –  

Tommy Råberg valdes att justera protokollet. 

 

§25. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§26. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§27. Föregående protokoll –  

a) Signering – utförs av berörda styrelsemedlemmar.  

 

b) Genomgång åtgärdslistan - 

Inget nytt med listans punkter finns att tillägga vid dagens möte.  

 

§28. Klubbledning - 

a) Allmänt 

i. Säkerhet  

Överklagan på föreläggandet av brandskyddsprotokollet gick igenom vilket betyder 

att herrarnas omklädningsrum är i fortsatt bruk men att damernas 

omklädningsrum inte längre får användas. En offert på brandstege tas fram. 

Klubbledningen ser över de alternativ som finns för hur man ska erbjuda kvinnliga 

gäster omklädnings- och duschmöjligheter tills vidare.  

 

ii. Personal   

Avtal med sommarpersonal är klart. 

 



 
iii. Sponsorläge 

537t.kr är fakturerar och betalt. De sista avtalen som inte är färdigförhandlade 

ligger på ett gemensamt belopp på ca 100t.kr. Förhoppningarna är Per ska sy ihop 

dessa avtal så de är klara och fakturerade till sista mars. 

 

iv. Shop 

Leveranserna är på väg in och enligt indikationer så ska våra leverantörer ha 

ordning på sina leveranser. Vi bör inte ska bli så berörda av de sviter som 

fortfarande finns inom detaljhandeln på grund av covid. 

 

v. Restaurang 

Sabri har vart i restaurangen och börjat plocka lite, som vanligt öppnar han när 

banan öppnar.  

 

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

Bygglovet är på g, några kompletteringar är inskickade men vi har inga indikationer 

på hur lång tid det kan vara kvar tills vi får svar.  

Vägen in till golfbanan och vägen in till plantmarknaden börjat bli riktigt dålig med 

stora pott hål. Klubbledningen ska ringa kommunen och be om att få denna 

åtgärdad på ett mer långsiktigt sätt än att bara fylla igen hålen.  

  

b) Golf  - 

i. Banan  

Isen har nu hackats bort och prov från greener har tagits in och dessa växer fint. 

Förhoppningar är att detta arbete gör att greenerna ändå ska vara välbehållna 

efter vintern.  

  

ii. Maskinpark/Maskinhall 

Några av de nya maskinerna har nu kommit, i övrigt inväntas resterande maskiner 

och bygglovet för utbyggnaden av maskinhallen.  

 

iii. Medlemsläge/Årsavgifter 

827st, vilket medför in intäkt på 200t.kr mindre än samma period förra året.  

 

iv. Träningsverksamhet  

Inget nytt i dagsläget. 

 

v. Golfsimulator 

Det har skett en liten ökning på användandet sedan kalibreringen gjordes. I övrigt 

inget nytt.  

 

 

c) Padel  - 



 
i. Hall/Ute 

390h var bokade i februari.  

 

ii. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Inget nytt.  

 

iii. Träningsverksamhet 

Inget nytt.  

 

iv. Status konkurrerande banor 

Inget nytt.  

 

v. Prisstrategi 

Prisstrategin är klar och just nu ligger vi bra i pris i jämförelse med konkurrerande 

hallar.  

 

vi. Utveckling hall 

Diskussion pågår om hur hallen ska utformas när parkeringen blir klar och 

ingången byter plats. Starkare belysning behövs också i området vid hallen.  

 

d) Stugby och hotell - 

Kommande helger är mycket bra belagda av både träningsläger, besökare till cuper 

och övriga gäster. I dagsläget ligger det bokningar på boendet för hela året för 1,1 

miljoner kronor och för tillval finns en orderstock på 700t.kr. 

 

e) Skog och mark – 

De fallna trädena mellan hål 12 och 13 är nu borttagna.  

 

 

 

§29. Ekonomi & statistik -  

a) Resultat februari 2022 

Januari och februari är lugna månader och det finns inte så mycket att säga om 

resultatet mer än att det ligger med i ungefärlig prognos. En positiv post är stugbyn 

som ligger 63t.kr bättre än föregående år. Uppkommande händelser är att ett av 

lånen ska omförhandlas i juni.  

 

b) Statistik februari 2022 

Likviditeten är stabil. Förhöjda kostnader finns på grund av de höjda 

drivmedelspriserna och elpriserna som har gått upp. Detta påverkar vår verksamhet 

och vi bör ser över om de inkomstgivande posterna ska justeras i pris. Beläggningen i 

padeln är en tredjedel mindre än föregående år, något vi hade räknat med i och med 



 
att de andra hallarna öppnade. Antal gästnätter ser bra ut och beläggningen i hotell 

och stugby är god framöver.   

 

§30. Övriga frågor –  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Inga nya förslag eller frågor har inkommit.  

b) Övrigt  

Inget övrig finns att tillägga.  

 

§31. Strategi 2021+ diskussion 

a) Underhåll och utveckling av ”det vi har” 

Banan är kärnan i verksamheten. 

 

Som diskuterats tidigare så kommer fokus framåt ligga på att förädla det vi redan har. 

Mycket arbete kommer att läggas på att förfina finishen på fairway. Detta kommer att 

ske genom gödning, bekämpning av groblad och nysådd. I höst kommer det stora 

arbetet med slitsdräneringen påbörjat. Förhoppningarna är att de små arbetena under 

säsongen kommer att märkas redan i år, men den stora förändringen och 

förbättringen kommer inte att upplevas förens nästa år när effekterna av 

slitsdräneringen kommer. KsAB har hjälpt till med att fixa styrningen till 

bevattningssystemet. En ny dator och pump till systemet är installerat.  

 

Arbetet som gjordes med bunkrarna föregående säsong var lyckad och liknande 

arbetsfördelning kommer att användas även i år. Genom att kratta och aldrig låta 

ogräs få en chans att rota sig så håller man växtligheten borta från bunkrarna.  

 

Tees är en het fråga och många av de befintliga har inte korrekt bevattning vilket är en 

av anledningarna till deras dåliga skick. I strategin finns en vision om att börja ta hand 

om teesen på ett sätt som gynnar dom utifrån de förutsättningar vi idag har. Visst 

arbete med förbättringar för tees har redan gjorts genom att bland annat fälla träd för 

att ge mer solljus och således bättre förutsättningar för gräset att gro. Man tittar även 

på alla tees och arbetar med att utforma en plan för att se vilka tees som är rimliga att 

bygga ut. 

 

Hotellet och lägenheterna ska inventeras. Både lättare renoveringsarbeten och inköp 

av utensilier bör ses över för att ge ett fräscht intryck för gäster. Någon form av 

marknadsföring i närområdet bör göras för att få lokalbefolkningen att påminnas om 

att vi finns. Arbete med att presentera sig för personer på större företag som bokar 

boende åt gästarbetare kommer att göras. Och ett bra sätt för publicitet är att 

kontakta de lokala nyhetsbladen. Vi ska synas med allt vad vi gör.  

 

Inom området kommunikation och marknadsföring finns mycket att arbeta med. En 

del är att bjuda in skolklasser och företag för att prova på golf. Lindesbergs nya 



 
kommunalråd ska bjudas in, vikten av att alla i Lindesberg känner till klubben och hela 

vårt område är av stort intresse för oss för att få hit fler besökare till vår anläggning. 

En annan del är att kommunicera nyheter för medlemmar, en ambition är att börja 

skicka ut nyhetsnotiser till medlemmar minst en gång i månaden.  

 

Inom padeln bör vi vårda det vi har och satsa på det dom andra inte har. I sommar 

kommer tävlingar anordnas utomhus och ligan kommer att fortsätta som tidigare. 

Planering med att fixa till hallen då nya ingången kommer att tas i bruk är i gång och 

många idéer finns.  
 

b) Prioriterade projekt 

De mest prioriterade projekten är således arbetet med att förbättra fairways och att 

ta värna om det vi redan har och lyfta fram våra starka sidor.  

 

c) Förslag till strategi 2021-2025. Vårårsmötet. 

Kanto ser över och redigerar strategiplanen som finns.  

 

§32. Nästa möte -  

Tisdag 5 april kl 17.00 vid Lindesbergs golfklubb. 

 

§33. Mötets avslutande -  

Christer Kanto tackar för visat intresse.  

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Tommy Råberg 

 
 

 


