
  
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Torsdag den 6 maj 2021 kl. 17.00 

 

Plats: Teams. 

 

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

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

Frånvarande: Johan Nordh 

 

§48. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§49. Val av protokolljusterare –  

Inger Salomonsson valdes att justera protokollet. 

 

§50. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§51. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§52. Föregående protokoll –  

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

 

b) Genomgång aktivitetslistan – Inget nytt har lagts till på listan. 

 

§53. Klubbledning - 

a) Allmänt 

1. Säkerhet  

En besiktning på Varuliften vid restaurangen har gjorts, en elektriker 

har åtgärdat fel och viss smörjning har utförts. Den ska även rent 

estetiskt snyggas till när arbete med den ändå utförs. 

 

2. Personal  

Nästa vecka kommer en ny resurs in i personalstyrkan och ytterligare 

en vecka efter det kommer den sista i personalen ett starta sin 

anställning inför sommaren.  

 

3. Sponsorläge 

Vi är redan nu förbi budget men nya avtal fortsätter att tecknas, ett 

nytt avtal blev klart idag och läget ser bra ut.  

 

4. Shop 

Shopen är nu färdig så gott som på ett tyg till provhytten. Annars är 

den rustad och redo för att ta emot gäster och medlemmar.  



  
 

5. Restaurang 

Sabri har öppnat och är i gång med dagens lunch. Han har anställt en 

ny kock som styrelsen har fått ett väldigt bra första intryck av. 

Styrelsen hoppas på en hög nivå och det ser lovande ut för kommande 

säsong. Efter flertalet möten med Sabri är visionen att restaurangen 

ska bli en ännu viktigare del i klubben och att vi tillsammans ska få den 

att bli Lindesbergs kvarterskrog och en naturlig mötesplats för inte 

bara golfare och padelspelare utan för alla Lindesbergare.  

 

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

Allt är i fas.  

  

b) Golf  - 

1. Banan  

Det har varit extremt låg tillväxt då marktempraturen endast har 

kommit upp till 6 grader. Arbetet med gödning och dressning har gått 

väldigt bra. Bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk har vart på besök och 

gått en banvandring på 9 hål och hans syn på banan är att den har 

övervintrat extremt bra i jämförelse med många av de andra klubbarna 

som han redan har besökt. Regnet som kom va väldigt behövligt då 

banan torkat upp väldigt bra, så om nu värmen kommer som lovat till 

veckan så ser det väldigt bra ut för tillväxten.  

 

Toaletterna på banan är rengjorda och uppfixade och dom blev otroligt 

bra. Toaletten bakom green på 4an är flyttad så alla damer slipper att 

gå en omväg för att ta sig dit och på så sätt få mer flyt i spelet.  

 

Efter att man har hittat en vattenläcka och lokalisera den till en 

gammal lagning på ledningen så kunde man med hjälp av den nya 

grävmaskinen klubben har införskaffat lätt gräva sig till läckan och laga 

den. Så nu är det felet åtgärdat.  

  

2. Maskinpark/Maskinhall 

Ett haveri på den mindre trädgårdsmaskinen som klubben använder sig 

av för att klippa runt klubbhusområdet har medfört att vi nu demo-kör 

en begagnad maskin som vi kommer att få pris på från Stefan cykel 

och fritid. Denna maskin är av en större modell än den som havererat 

men Leskinen har tankar om fler användningsområden för denna 

maskin. Han återkommer när han fått ett pris på maskinen.  

 

3. Medlemsläge/Årsavgifter 

I dag har klubben 889 st medlemmar. Om man ser tillbaka på 

föregående år så hade klubben störst inflöde av nya medlemmar i maj 

och det ser ut att bli så även i år.  

 

c) Padel  - 



  
1. Hall/Ute 

Fortsatt god beläggning inomhus, men det kyliga vädret inte är 

gynnsamt för beläggningen på utomhusbanorna.  

 

2. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

En milstolpe har passerats då klubben nu är uppe i 1503 st registrerade 

användare. 

 

Seriespelet är fortsatt pausat, det datumet som nu finns för när 

tävlingar åter ska få bedrivas är 30 juni. Klubben avvaktar och ser om 

datumet förlängs eller om nya restriktioner kommer.  

 

Padelförbundet kommer att bli invalt i Riksidrottsförbundet på 

årsstämman i slutet av maj.  

 

d) Stugby och hotell - 

Orderstocken ligger from 1 maj - 31 december på ca 1 miljon kronor i 

boende och 900 t.kr i tillval. Efter en seg start har nu bokningen kommit 

igång med både golfpaket och även ett fåtal long-stay gäster. 

 

Sophanteringen skulle behöva ses över omgående då skadedjur är ett 

problem både runt kärlen och i vagnsbodarna där klubben har ett flertal 

försäkringsärenden i gång på grund av att möss har gnagt sönder bagar 

som förvarats i skåpen. Leskinen har tittat på möjligheten att göra ett 

soprum där tanken är att klubben lejer bort jobbet att gjuta en platta och 

sedan själva bygga själva soprummet. Leskinen blir ombedd att titta över 

helheten med förslag på hur doft och skadedjur skulle kunna förebyggas i 

detta rum. Han återkommer med en helhetsbild och prisförslag.  

 

e) Skog och mark – 

Det mesta av riset är nu uppflisat så arbetet med detta ligger i fas, det 

kommer ge ett tillskott i kassan.  

 

§54. Ekonomi -  

a) Årsresultat 2020 och januari 2021 

Om man jämför resultatet med samma period förra året så ligger de flesta 

posterna lägre, medlemsavgifterna och sponsen ligger enligt budget. Just 

nu ligger resultatet på 863t.kr jämför med 1miljon 367t.kr föregående år. 

Att resultatet är lägre beror på att banan öppnade betydligt mycket 

tidigare förra året och även att padelbanorna utomhus hade en högre 

beläggning tack vare ett varmare väder än detta år. Förra året hade även 

seriespelet utomhus startat och genererat intäkter. Shopen ligger även 

den på en högre kostnad i år då alla varor är inköpta och betalade för men 

försäljningen inte riktigt kommit igång då shopen nyligen öppnade.  

 

 

 



  
§55. Tempelbackens Sportcenter, Status –  

En skrivelse undertecknad Christer Kanto (styrelseordförande) och Stefan 

Leskinen (Klubbchef) kommer att offentliggöras på klubbenshemsida med 

anledning av styrelsens beslut om att lägga ner planerna för Tempelbackens 

Sportcenter.  

  

§56. Strategi 2021+ 

Christer Kanto kommer att arbeta om den befintliga strategiplanen då många 

punkter i denna fortfarande har ett stort värde. Kanto vill i den nya planen lyfta 

vikten av arbetet med både bevattning och dränering men även arbetet med att 

förbättra rangen och övningsområdet. Det finns mycket som klubben nu kan 

arbeta ännu mer fokuserat på.  

 

§57. Övriga frågor –  

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlemmar 

Inget nytt har inkommit. 

b) Övrigt  

En gran vid 1ans green på väg mot tvåans tee ser död ut och bör ses över 

om den är angripen av barkborre. 

Sprinklerlocken på tee och green på hål 4 ligger under marknivå och 

behöver åtgärdas så ingen spelare skadar sig.  

Stenkanten som finns vid damernas tee på hål sex kommer att fyllas upp 

med sten så den nu ca 1 meter breda kanten snyggas till.  

En kopplingslåda i plywood på hål 10 är av och behöver åtgärdas.  

Toaletten på hål 16 lutar och behöver rätas upp. 

På hål 17 dumpas nu massor för att sedan kunna bygga ett nytt tee där.  

Vindskivorna på receptionen är ruttna och behöver bytas ut, detta 

meddelar Stefan kommer att göras då arbetet med ommålning av 

byggnaden slutförs.  

Korthålsbanans kondition är just nu i ganska dåligt skick, detta med 

anledning av den kalla väderleken och att växtligheten inte har tagit fart. 

Stefan informerar också om att kvaliteten på korthålsbanan aldrig kommer 

att kunna bli lika bra som banans då underarbetet och underlaget är 

undermåligt från början. Dock ska skötseln av området skötas så skicket 

är så bra som det kan vara. Nya hålkoppar kommer att köpas in och en 

orienteringstavla kommer att sättas upp. 

Coronaanpassning av restaurangen är utförd och flertalet inspektioner från 

miljö och hälsa har gjorts, i dagarna har även ett plexiglas satts upp vid 

kassan.  

Privata tävlingar är även dom icke tillåtna i dagsläget, Styrelsen vädjar om 

att alla medlemmar följer detta.  

Stefan Nordkvist på Harrkungen har ansökt och fått det beviljat att 

plantera in regnbåge i Dalkarsån. Detta kommer att generera fler 

besökare till området då många fiskare är intresserade av ädelfisk-fiske. 

För att de som fiskar ska få kännedom om vart det är lämpligt att vara så 

kommer det att komma ut kartor för detta. Inget fiskekort kommer att 



  
behövas. Klubben ser detta som en väldigt attraktiv addering till helheten 

och känslan av att klubben är en friluftsklubb på vildmarksområde.  

 

Stefan har blivit intervjuad av länsstyrelsen med anledning av klubbens 

arbete med solel, denna intervju kommer att ingå i en film om just detta. 

Stefan kommer att lägga upp en länk till denna på hemsidan.  

 

 

§58. Nästa möte -  

Torsdag 17/6-21 kl 17.00 via Teams.  

 

§59. Mötets avslutande -  

Christer tackar för visat intresse och påminner om vikten av att vi följer 

restriktionerna som finns för golfsverige.  

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Inger Salomonsson 

 

 

 


