
 
 

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, Mikael Berglund (adjungerad) Ulrika Ahlström (adjungerad)  
 

§55. Mötets öppnande –  

Christer Kanto förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

 

§56. Val av protokolljusterare –  

Jan Edhammer valdes att justera protokollet. 

 

§57. Godkännande av dagordning –  

Dagordningen godkändes. 

 

§58. Anmälan inkomna frågor –  

Inga inkomna frågor har mottagits. 

 

§59. Föregående protokoll –  

a) Signering – utförs av berörda styrelsemedlemmar.  

 

b) Genomgång åtgärdslistan - 

Kanto går igenom de punkter som kvarstår och de punkter som är avslutade under 

maj.   

 

§60. Klubbledning - 

a) Allmänt 

i. Säkerhet  

Skyddsronder görs kontinuerligt.   

 

ii. Personal   

Banpersonalen är nu full styrka inför sommaren.  

 

iii. Sponsorläge 

Just nu har vi fått in 643t.kr vilket är lite över budget.  

 

iv. Shop 



 
Shopen är igång och försäljningen rullar på. Fram till midsommar har shopen 20% 

rabatt på skor, vagnar och bagar.  

 

v. Restaurang 

Sabri jobbar på och firar just nu sitt 10år jubileum.  

 

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

Parkeringen nere vid padelhallen är nu helt klar. 

  

b) Golf  - 

i. Banan  

Vi har under våren haft problem med våra greener och flera åtgärder har vidtagits 

så som att dom har skurits, hålpipats, dressats och såtts. Bankonsulenten besökte 

klubben idag och Robin har samtalat om hur han ska fortsätta arbetet med att få i 

gång greenerna till bra skick. En banpersonal kommer att tillstörsta del 

uteslutande arbeta med greenerna en tid fram över. Det har köpts in ett 

mätinstrument som mäter fuktigheten i marken så man lätt kan hålla koll på att 

greenerna får tillräckligt med vatten. Optimal fuktighet för att gräs ska växa är 

20%. För att inte stressa gräset så kommer greenerna inte att vältras eller att 

klippas ner lågt tills grästillväxten har tagit sig. Prognosen är att det kommer att ta 

2–3 veckor innan greenerna kommer att kunna klippas ner ordentligt.  

  

ii. Maskinpark/Maskinhall 

Utbyggnaden är nästan klar, elen håller på att dras och vi väntar på att porten ska 

komma.  

 

iii. Medlemsläge/Årsavgifter 

881st.  

 

iv. Träningsverksamhet  

Per har kört klart gruppträningarna som har varit väldigt uppskattade. Det finns 

planer på en heldagsträning med lunch. Några skolklasser har varit här och haft 

prova på dag och nästa vecka är det juniorläger via kommunen.   

 

v. Golfsimulator 

Inget nytt.  

 

 

c) Padel  - 

i. Hall/Ute 

Inget nytt.  

 

ii. Medlemsläge, registrerade- resp. strömedlemmar 



 
Inget nytt.  

 

iii. Träningsverksamhet 

Inget nytt.  

 

iv. Status konkurrerande banor 

Enligt uppgift kommer Per Eriksson att få tillstånd och återöppna padelhallen i 

augusti.  

 

v. Utveckling hall 

Inget nytt.  

 

d) Stugby och hotell - 

Boende för 2,1 miljoner kronor ligger inbokat till december och tillval på 1,2 miljoner 

kronor. Det är bra siffror för detta år.  

 

e) Skog och mark – 

Ris och stammar vid infarten är uppmärkta och ska prioriteras för upphämtning av 

Korsnäs. 

 

 

 

§61. Ekonomi & statistik -  

a) Resultat maj 2022 

I sin helhet så ser resultatet för maj bra ut. Kansli och personal ligger på 200t.kr 

mindre än samma period föregående år och padeln är 264t.kr mindre. Stugbyn ligger 

däremot 447t.kr bättre än samma period föregående år. Greenfeen ligger på nästintill 

samma siffror. Resultatet i maj är 287t.kr bättre än föregående år.  

 

b) Likviditetsprognos 2022 

Likviditeten kommer enligt prognosen bli sådan att vi kommer att behöva använda 

oss av check-krediten i december.  

 

c) Omförhandling av lån  

Lånet är omförhandlade till ett 5 årigt lån med en ränta på 4,12%. Nästa lån som ska 

omförhandlas förfaller om 2 år.   

  

§62. Övriga frågor 

a) Förslag/frågor inkomna via styrelsemedlem 

Inga förslag eller frågor är inkomna. 

 

b) Övrigt 



 
Kommunens representanter Storbacka, Kleber och Storm besökte klubben och 

Christer Kanto och Mikael Berglund visade dom hela anläggningen. Syftet med besöket 

från vår sida var att försöka få till ett samarbete för investeringen i bevattning av 

fairway.  

 

Ett medlemsbrev kommer att skickas ut med information om vad vi gör för arbete 

med greenerna just nu.  

 

§63. Nästa möte -  

Tisdag 16 augusti kl. 17.30 vid Lindesbergs golfklubb. 

 

§64. Mötets avslutande -  

Christer Kanto tackar för visat intresse.  

 

 

 

Vid protokollet             Justeras  Justeras 

 

 

Ulrika Ahlström            Christer Kanto  Jan Edhammer  

 
 

 


