
  
 

Protokoll för Styrelsemöte Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 15 april 2021 kl. 17.00 

 

Plats: Teams. 
 

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

Wretling, Johan Nord, Inger Salomonsson, Ulrika Ahlström och Stefan 

Leskinen (adjungerad). 

 

§37. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§38.Val av protokolljusterare –  

Gunilla Wretling valdes att justera protokollet. 

 

§39. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§40. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§41. Föregående protokoll –  

a) Signering – utförs vid tillfälle på kansliet av berörda 

styrelsemedlemmar.  

 

b) Genomgång aktivitetslistan –Ingen ny aktivitet på listan har skett. 

 

§42. Klubbledning - 

a) Allmänt 

1. Säkerhet  

Inget speciellt mer än pågående arbete, säkerhetsgenom gång 

med ny personal. 

 

"Ur covid-19 perspektiv har klubben börjat arbeta med hur man 

kan säkra banan, spel och området så bra som möjligt. 

Handspritstationer bör upprättas och Stefan tittar på hur klubben 

kan arbeta med restriktioner, kommunikation och distansering. 

Restaurangens möjligheter till att sprida ut sina sällskap ses över 

så att golfpaket fortfarande är möjliga att genomföra.” 



  
 

2. Personal  

I maj kommer ytterligare säsongsarbetare in annars är alla på 

plats. 

 

3. Sponsorläge 

Några nya sponsorer är på väg in så klubben kommer passera 

budget. 

 

4. Shop 

Öppnar den 16/4, lite bekymmer med leveranser ifrån vissa 

leverantörer annars har i stort sett det mesta kommit in. 

 

5. Restaurang 

Det har startats en arbetsgrupp för att genomlysa restaurangens 

meny- och dryckes utbud. 

 

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

Parkeringen är sopad, det har påbörjats upprustning och 

underhåll av vägar. En vägsladd är införskaffad för att kunna 

hålla efter vägnätet. Toaletterna är uppfräschade och rengjorda. 

Placering av toaletten som stod vid fyran flyttas till femman. 

 

b) Golf - 

1. Banan  

Ligger fortfarande kvar snö på vissa delar av banan och det är 

blött på många partier vilket gör att vi ej kommer ut med 

maskinerna på banan som i sig resulterar i att vi ej kan öppna 

denna helg.  

 

2. Maskinpark/Maskinhall 

Allt är i fas inför året, det senaste tillskottet är den eldrivna 

Cushman bilen som kommer underlätta mycket. 

 

3. Medlemsläge/Årsavgifter 

890 medlemmar just nu. Årsavgifter till sista Mars ligger vi ej på 

budget men kommer med största sannolikhet uppnås när banan 

öppnar.  

 

c) Padel - 

1. Hall/Ute 

Det rullar på med beläggningen ute 5% och i hallen 66%   



  
 

2. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

1471st registrerade spelare finns nu i MyCourt och ca 300 

medlemmar. 

 

d) Stugby och hotell - 

Från första april till sista sept vi ligger före med bokningar av 

boenden och paket mot föregående år. Bokningsvärdet ligger på 

770.000kr med tillval på 855.000kr (golfpaket mm) Inga större 

bokningar på longstay och affärskunder men läget ser ändå stabilt 

ut. 

 

e) Skog och mark – 

 

Det har arbetats med att plocka bort ban-nära träd, nedblåsta träd 

och röjning av sly. Flisning av sly och ris pågår vilket kommer 

inbringa en liten inkomst. 

 

§42. Ekonomi -  

a) Resultat Mars 2021 

Vi ligger lite lägre på intäktssidan med 30.000 mot förra året annars 

ser allt bra ut mot budget. Sponsorverksamheten ser bra ut. 

 

§43. Strategi 2021+ – 

Styrelsen beslutar att anta Strategiplan 2021+  

    

§44. Sportcenter status  

Samrådshandlingar ligger ute. Klubben lämnar in en skrivelse primärt 

gällande områdesgränser.  

 

§45. Övriga frågor –  

a) Grafiska riktlinjer och logotyper har tagits fram så att det vi 

kommunicerar harmonierar och ger en tydlig avsändare. Det 

kommer jobbas mer med symbolen för att knyta ihop de olika 

verksamheterna. Huvudfärgerna är grönt, blått och grå, sen finns 

olika komplementfärger man kan använda det har även tagits fram 

olika bakgrunder till de olika verksamheterna. Huvudtypsnittet är 

Avenir och ersättnings typsnitt är Verdana. 

Det kommer finnas färdiga mallar för skrift och presentationer samt 

så kommer nya rutiner för hur inlägg på instagram och facebook ska 

se ut. 



  
Stefan tar även fram ett förslag för grafiska riktlinjer och logotyper 

gällande restaurang Golfbiten 

 

b) Pris på fristående markiser har tagits in 55.000kr/st Dessa är tänkta 

att skapa mer utrymme och för att kunna förlänga säsongen för 

restauranggästerna. Styrelsen ger klubbchefen i uppdrag att köpa in 

en markis och gasolvärmare, samt att ombesörja att detta blir 

monterat. 

 

c) Kan vi köpa in 1 röjsåg till så att det finns 4 totalt samt 4 nya 

klingor. Styrelsen ger klubbchefen i uppdrag att köpa in 1 ny röjsåg 

med sele samt 4 nya klingor. 

 

d) Christer frågar om vi har märkt nån skillnad sen solfångarna 

monteras. De står för en reducering motsvarande ¼ av våran 

årsförbrukning. Lindesbergs golfklubb skall vara med som 

referensobjekt på ett seminarium som Länsstyrelsen anordnar.   

 

e) Christer K väntar slutgiltigt besked gällande SM den 31/5. 

 

f) Det råder tävlingsförbud fram till 9/5 för golfen och fram till den 

30/6 för padel. Gäller all sorts tävlingsverksamhet. 

 

g) Det kommer komma upp förhållningsregler för maxantal personer 

för klubbens lokaler t.ex. max 4 personer i receptionen. 

 

§46. Nästa möte -  

Torsdag 6/5-21 kl 17.00 via Teams.  

 

§47. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse och påminner om årsmötet som äger rum 

torsdag 25 mars.  

 

 

 

Vid protokollet            Justeras         Justeras 

 

 

Johan Nordh              Gunilla Wretling        Christer Kanto 


