
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 14 januari 2021 kl. 17.00 

 

Plats: Teams. 
 

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

Nordh, Inger Salomonsson, Ulrika Ahlström och Stefan Leskinen (adjungerad). 

 

§1. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna, ett extra välkommet hälsar 

Kanto de nya styrelsemedlemmarna Inger Salomonsson och Johan Nordh. 

 

§2. Val av protokolljusterare –  

Inger Salomonsson valdes att justera protokollet. 

 

§3. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§4. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§5. Föregående protokoll –  

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

 

b) Genomgång åtgärdslistan - 

Några få åtgärder har bockats av på listan bland annat har möteskalender för 2021 

upprättats, Tryckluften vid vagnsboden har setts över och det konstaterades att det 

behövs införskaffas en ny som är starkare i trycket. Strategiplan för Lindesbergs golfklubb 

ska upprättas och utkast bör finnas klart att visas upp vid nästa årsmöte.  

 

§6. Klubbledning - 

a) Allmänt 

1. Säkerhet  

Säkerheten har lyfts betydligt sedan antalet gäster och trafiken har ökat på området. 

Nu med snöfallet och halkan kom ytterligare en aspekt av säkerheten på området som 

måste tas i akt. Stefan har pratat med kommunen angående snöröjning av 

svarttjärnsvägen, vägen fram till hotellet och även parkeringen vid plantmarken då 

klubbens maskin är för liten för att kunna ploga dessa områden. Detta kommer 

kommunen att ombesörja. För vetande så är det en nederbörd på 6 - 8 cm som gäller 

för att dom ska åka ut och ploga dessa områden. De vanliga skyddsronderna görs 

med en intervall på 6 veckor.  

 

2. Personal  



 
Klubben har som känt personal på bidrag via arbetsförmedlingen och samhall. Då 

Micke försvann från klubbens stab förra året så kommer Stefan nu ha ett möte med 

samhall och en ny tilltänkt kandidat för kommande säsong. Annars ser personalläget 

väldigt bra ut med många som kommer att komma tillbaka från föregående säsong, 

endast ett frågetecken i dagsläget som Stefan hoppas att få svar från inom kort.  

 

3. Sponsorläge 

Arbetet är i fullgång och ett nytt treårsavtal med Libo har tecknats. Libo är förövrigt 

klubbens största sponsor som utöver avtalet och spenderar friskvårdspengar och 

padeltimmar till personal på klubben. Nästa vecka är ett möte med banken inbokat 

och Stefan hoppas på att kunna binda ett bättre avtal än föregående med dom. 

Annars ser läget bra ut. Klubben har inte fått in några avhopp än, men det finns med i 

beräkningen att några kommer att komma. Men som det ser ut så kommer klubben 

att nå budget för sponsring. 

 

4. Shop 

Renoveringen är klar med endast lite finlir kvar. Padelavdelningen hänger framme då 

denna inte är säsongsbetonad utan fortfarande rullar på i försäljning. Just nu finns en 

stor oro att leveranser för golfutbudet i shopen kommer att bli försenade. Kina har i 

Covid-19´s spår brist på containrar vilket kommer att drabba detaljhandeln. Men 

klubben hoppas på att få hem de produkter som beställts.  

 

5. Restaurang 

Renoveringen är även här klar, just nu ses bara några småsaker över som tex. En 

gammal spisplatta. Den dåliga lukten som funnits har lokaliserats till den vänstra 

duschen på övervåningen där det saknades en ventil, detta är nu åtgärdat. Annars är 

restaurangen iordningsställd och tanken är att man ska öppna upp den i helgen som 

värmestuga för de som åker skidor. Det kommer att finnas möjlighet att använda 

toaletterna och utanför kan man grilla korv.  

Stefan tar upp frågan om att ett arrende av restaurangen bör tas, dels då klubben inte 

alls är i den position längre som den va i då arrendet togs bort. Nu har klubben 

arbetat för att få hit fler gäster på området med hotell, stugby, padel och golf detta 

gynnar då också restaurangen. Dels så har klubben även lagt ut större summor på 

upprustning och byte av inventarier. Tanken är att kontrakt på en treårsperiod skrivs, 

med klausul för att vi kan säga upp avtalet om inte klubben är nöjd med krögarens 

arbete.  

 

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

Skidspåren fungerar utmärkt, den långa sträckan är uppmätt till 6,3 km och den korta 

till 3,5 km. Hittills har Swish inkommit från 15 åkare och ett fåtal har betalat in 

engångssumman på 500 kr för full access. Klubben hoppas på många åkare i helgen. 

Under veckan kommer en skolklass att besöka skidspåret för att prova på 

längdåkning.    

  

b) Golf  - 

1. Banan  



 
Innan snön kom hann greenerna inspekteras och inget snömögel hade då hittats. 

Greenerna är av snitslade så att dessa inte beträds och förstörs.  

Lite jobb han göras med den nya grävmaskinen, bland annat att ta bort några stubbar. 

Mer jobb med detta kommer att göras under våren.  

  

2. Maskinpark/Maskinhall 

Det senaste tillskottet är grävmaskinen, och på eget område behövs ingen utbildning 

för att ha tillstånd att manövrera denna. Arbetet i maskinhallen är just nu allmän 

smörjning och byte av understål på maskinerna. Den nya rangeplockaren är 

införskaffad och kommer att levereras i mars. Arbetsmiljön med denna kommer bli 

avsevärt mycket bättre, säkerheten ökar och bullernivån minskar. Maskinen kan 

framföras på rangen utan risk, utan att behöva stoppa utslagen.  

 

3. Medlemsläge/Årsavgifter 

Faktureringen av årsavgifterna är klar. Förfallodagen på dessa är 31/1-21, en summa 

på 470t.kr har redan inkommit. Några avhopp av medlemmar har redan inkommit, då 

främst från Örebro medlemmar då samarbetet med Kårsta dessvärre blev avslutat. 

Efter en rensning ligger klubben nu på 885 medlemmar. Friskvårdspengen har börjat 

att användas på klubben mer och mer. Angående golfhäftet så lever detta kvar till 

september 2021. Då klubben i oktober 2019 sa upp detta hade det automatiskt redan 

förlängts. Vi kommer inte att ha någon försäljning av golfhäftet hos oss.  

 

 

c) Padel  - 

1. Hall/Ute 

I och med covid-19 så har nya regler för hallen satts upp man vill inte att spelarna ska 

hänga kvar efter sin tid för att minska trängseln. Många stationer med handsprit finns, 

och Stefan upplever att regler följs och att handspriten används. Vid golfsimulatorn 

finns en maxgräns på 4 personer, men det rekommenderas att man endast är 2 

personer för att minska trängseln. Det är vid stor vikt att detta efterföljs och det är på 

eget ansvar man inte bidrar till trängsel i hallen – kom ihåg att hålla avstånd.  

Padelbanorna har en beläggning på 69% vilket är väldigt bra. Bokningen av 

simulatorn ökar och var under december upp på en beläggning på 10%.  

 

2. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Vid jul tillkom ett hundratal medlemmar så nu har padeln 1357 spelare registrerade. 

Det pratas om att en ny aktör kommer att bygga padelbanor upp vid handelsområdet, 

Stefan tror inte att detta kommer ha någon större betydelse för klubbens beläggning 

eller planer på att öppna det nya idrottshuset med padelbanor.   

 

d) Stugby och hotell - 

Boende i januari är bokat till en summa av 72 t.kr. Det är inte en jättesumma men i 

rådande läge är det bättre än ingenting alls. På en helårsbasis är bonde bokat för 411 t.kr 

och till val för 478 t.kr. Man kan märka av att människor är avhållsamma i nuläget, men 

känslan är att det även i år kommer att bokas på många golfpaket. Träningslägret som 



 
skulle ha besökt oss i januari men de senare under våren ligger kvar tillsvidare. Stefan är 

skeptisk till att dessa kommer att bli av.  

 

e) Skog och mark – 

Med både egen mankraft och med hjälp utifrån har ett stort arbete med att röja sly 

utförts, detta ska nu dras ut. Vänster om tee på hål 15 är all sly helt nertaget och detta har 

gett en helt ny vy. 30 - 40 bannära träd kommer också att tas ner när marken är bärande. 

Banan har klarat sig från vildsvin, vilket många andra klubbar inte har gjort. Stängslet 

verkar absolut hjälpa.  

 

§7. Ekonomi -  

a) Vi har inte ett bokslut än, men det ser ut som att vi hamnar på det vi förutspått. Vi ligger 

över budget trots covid-19 med externa intäkter på över 13 miljoner kronor. Under 

december har vi genomfört en hel del satsningar som vi har sagt att vi ska göra. Bland 

annat har vi amorterat 300 t.kr extra på ett hotell-lån med högst ränta. Klubben  har även 

löst in ett lån på 578 t.kr som nu är betalt och klart. Klubben följer den plan vi har haft 

under hösten och resultatet kommer att ligga på 500 - 600 t.kr. Till nästa styrelsemöte är 

det tänkt att kunna presenteras ett bokslut i siffror. Gunilla påminner om att få in 

verksamhetsberättelser från klubbens olika sektioner.  

 

Lite statistik som kan vara rolig att nämna – antal golfronder spelade i år 22 874 jämfört med 

föregående år 14 400 st.  

Klubben har haft 37% gäster, 8400 st. varav 2000 st. från Kårsta. 

Padeln har haft 10 393 spelade timmar och föregående år 6800 st. Över hela året har 

inomhusbanorna en haft beläggning på 64%. 

Antalet gästnätter i år var 6342 mot föregående års 6205. 

 

§8. Utökning av detaljplan –  

Björn Nettelbladt från Samhällsbyggnad kommer att komma med ett utkast av detaljplanen i 

nästa vecka. Denna ska ut på samråd i vår. Falab har detta högprioriterat då tanken är att 

Tempelbackens sportcentrum ska stå klart innan Libos hus är klara för inflytt. Falab har avsatt 

pengar för detta projekt och beslutet är klubbat av deras styrelse. Tanken är att byggnaden ska 

harmonisera med den aktiva livsstilen man tänker att personen som attraheras av att bo i detta 

område har.  

Tempelbackens sportcentrum kommer att vara en viktig del av klubbens strategiplan de 

kommande 5 åren.  

 

§9. Övriga frågor –  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Inget nytt har inkommit 

b) Övrigt  

Förberedelserna för SM 2021 är i fullgång och det är snart dags för Nyberg och Kanto att 

dra igång det dom hade startat förra året.   

 

§10. Nästa möte -  

Torsdag 11/2-21 kl 17.00 via Teams.  



 
 

§11. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse och konstaterar att mötet har kommit till sitt slut.  

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Inger Salomonsson 

 
 

 


