
 
 

Protokoll för Styrelsemöte för Lindesbergs Golfklubb 

 

Tisdag den 17 maj 2022 kl. 17.30 

 

Plats: Konferensrummet Hyttan. 
 

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

Jan Edhammer, Jannicke Jennsjö, Therese Hjelseth, Mikael Berglund (adjungerad) Ulrika 

Ahlström (adjungerad)  
 

§45. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§46. Val av protokolljusterare –  

Therese Hjelseth valdes att justera protokollet. 

 

§47. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§48. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§49. Föregående protokoll –  

a) Signering – utförs av berörda styrelsemedlemmar.  

 

b) Genomgång åtgärdslistan - 

Kanto har reviderat och uppdaterat listan och har en genomgång av den nya listan.   

 

§50. Klubbledning - 

a) Allmänt 

i. Säkerhet  

Skyddsronder görs kontinuerligt.   

 

ii. Personal   

En av de banarbetare som skulle påbörjat sin anställning i maj kommer inte att 

kunna arbeta hos oss i sommar, i stället har Benny fått en tjänst på 50% och jobbar 

2,5 dag i veckan vilket fungerar väldigt bra. En banarbetare till kommer att ansluta 

under sommaren. Simon Sandin är tillfrågad att jobba extra i shopen vid enstaka 

tillfällen under sommaren.  

 



 
iii. Sponsorläge 

Det har fakturerats ytterligare 30t.kr i maj.  

 

iv. Shop 

Shopen är öppen och rullar på, erbjudanden för medlemmar vid speciella tillfällen 

kommer att komma.  

 

v. Restaurang 

Sabri har fått stöttning av sin svåger Loui, ett bra tillskott till hans verksamhet.  

 

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

Parkeringen vid padelhallen är nu klar och får användas. På måndag 23 maj är en 

träff med alla grannar inplanerad. Där får dom mer information om vad som 

kommer att hända på klubben och banan och dom får möjlighet att ställa frågor till 

klubbledningen.  

  

b) Golf  - 

i. Banan  

Banarbetarna jobbar hårt och är motiverade trots den tuffa våren. Robin tar 

många beslut och har kommit in i sin nya roll som greenkeeper. Greenerna har 

tagit lite stryk av isen i vinter. Just nu så arbetar dom med att skära, dressa och 

göda greenerna. För att dom ändå ska vara spelbara så vältras greenerna 

kontinuerligt. Fairway ser bra ut, vi har börjat med vårt program för att få dom i 

skick. Dom har nu gödslats och besprutats mot groblad och tanken är dom ska 

skäras nästa vecka.  

  

ii. Maskinpark/Maskinhall 

Slipmaskinerna har kommit och en kurs för banarbetarna hur dom ska användas 

kommer att hållas denna vecka.  

 

iii. Medlemsläge/Årsavgifter 

855 medlemmar i dagsläget och förhoppningar om att fler ska tillkomma finns. 30 

personer har gått gröntkortkurs. Vi ligger 70t.kr efter samma månad föregående 

år. Vi hoppas också att kunna inspirera fler att gå med under Lindedagen.   

 

iv. Träningsverksamhet  

Per har börjar med sina gruppträningar och dom har varit väldigt uppskattade.  

 

v. Golfsimulator 

Inget nytt.  

 

 

c) Padel  - 



 
i. Hall/Ute 

Utebanan är öppen och ny omgång av ligaspelet påbörjas i veckan.  

 

ii. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 

Inget nytt.  

 

iii. Träningsverksamhet 

Inget nytt.  

 

iv. Status konkurrerande banor 

3 nya utebanor är på gång på volvorakan, då kommer det att finnas 24 banor i 

centrala Lindesberg.  

 

v. Prisstrategi 

Inget nytt.  

 

vi. Utveckling hall 

Inget nytt.  

 

d) Stugby och hotell - 

Positiva siffror för beläggningen i april, priset för hotellrummen höjdes också. I 

skrivande stund så är 1.8 miljoner kronor på boende och 1.1 miljoner på tillval bokat 

för detta år.  

 

e) Skog och mark – 

Stammar och ris ska tas bort från infarten och området ska ses över för att det ska se 

trevligare ut när man anländer till klubben.  

 

 

 

§51. Ekonomi & statistik -  

a) Resultat maj 2022 

Medlemsavgifterna ser okej ut men det finns förhoppningar om att mer avgifter ska 

komma in. Padeln ligger som förväntat väldigt mycket efter resultatet från samma 

månad föregående år. Stugbyn ligger och andra sidan 447t.kr mer än samma period 

förra året. Resultatet för april är 85t.kr bättre än samma månad föregående år.  

 

b) likviditetsprognos 2022 

Prognosen pekar på att vi kommer att ligga en miljon minus i likviditet när året är slut 

på grund av den stora satsningen som kommer att göras med slitsdräneringen. Vi 

kommer då att ta ifrån krediten med räknar med att ligga på plus igen i mars, april 

nästa år.  

 



 
c) Omförhandling av lån  

Vi har ett lån som går ut i juni. Mikael och Christer har haft möte med banken och 

diskuterat räntor och bindningstid. Tanken är att binda lånet på 5år och den planen 

godkändes av styrelsen.      

  

§52. Övriga frågor 

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlem 

Inga förslag eller frågor är inkomna. 

 

b) Övrigt 

Åsikter om teeskyltarna har uppkommit och medlemmar tycker att det saknas 

information och att den information som finns på skyltarna är svårläst. Klubbledningen 

ser dock inte detta som ett problem då gratis banguider delas ut till greenfeegäster. 

Ledningen anser därför att skyltarna innehåller den informationen som behöver finnas 

på dom och ingen åtgärd kommer ett vidtagas.  

§43. Nästa möte -  

Tisdag 14 juni kl. 17.30 vid Lindesbergs golfklubb. 

 

§44. Mötets avslutande -  

Christer Kanto tackar för visat intresse.  

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Therese Hjelseth 

 
 

 


