
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte Loftahammars Golfklubb och Loftahammars 
Golf AB den 11 maj 2020 kl. 18.00 
 
Deltagare:  Svante Gustafson, ordförande. 
  Eva Malmström. 
  Ann-Katrin Vaknin 

Pälle Strångert. 
Johan Grevelius. 
Marie Samuelsson. 
Tommy Johansson. 
Sara Stenbeck. 

 
§ 57 Mötet öppnades av Svante Gustavsson som hälsade deltagarna välkomna. 
 
§ 58 Förslag till dagordning presenterades och godkändes 
 
§ 59  Till sekreterare valdes Tommy Johansson. 
 
§ 60 Till justeringsperson valdes Eva Malmström. 
 

§ 61 Tillsättning av Tf. klubbchef. 
 

Styrelsen har som förslag att tillsätta Sara Stenbeck som tf. klubbchef under 
Joakims sjukfrånvaro. 
Sara var inbjuden till mötet för att presentera sig och redogöra för sina 
erfarenheter och vilka möjligheter hon har för att åta sig uppdraget. I Saras 
meriter finns kunskap om bland annat, personalfrågor, ekonomi, organisation 
och ledarskap. Uppdraget kan påbörjas omgående. 
 
Styrelsen beslutade att tillsätta Sara som tf. klubbchef under Joakims frånvaro 
och att uppdra till Svante och Ossian att teckna anställningsavtal på samma 
villkor som Joakim har.  

 

§ 62 Svenska Golfförbundets (SGF) besök den 5 maj 
 

Den 5 maj besöktes klubben av SGF´s bankonsulent Bobban. Syftet med 
besöket var att besiktiga banans skick och status samt titta på säkerheten vid  
9 ans inspel. Medverkande från klubben var Svante, Anders Karlsson och Krister 
Sköld. 
Bobban var imponerad över greenernas skick och gav en del råd över den 
fortsatta skötseln samt visade på en del övriga förbättringsområden. 
 



 
Beträffande säkerheten vi hål 9 föreslog han att vi skulle kontakta någon 
erfaren banarkitekt för hjälp. 
Rapporten som helhet finns att läsa på vår hemsida. 
 
Styrelsen beslutade att ta in en offert från Per Fulke banarkitekt. Offerten ska 
omfatta förslag på säkerhetsåtgärder vid hål 9 samt ett utlåtande av det förslag 
på alternativa nya tee som tagits fram av Krister. 

 

§ 63 Utvärdering av årsstämman. 
 

Stämman fick genomföras per telefon på grund av Covid 19 med föranmälan. 
Röstlängden fastställdes genom upprop. 
Styrelsen konstaterade att trots den annorlunda formen kunde mötet 
genomföras enligt stadgarna. 
Den punkt som blev föremål för en lång diskussion på stämman gällde 
ansvarsfrihet för styrelsen, där en av medlemmarna ville villkora styrelsens 
ansvarsfrihet. Bakgrunden hänför sig till den tvist som föreligger mellan 
golfklubben och medlemmens företag. Tvisten är överlämnad till rättsvårdande 
instans. Som information till medlemmarna finns det mer att läsa i stämmans 
protokoll och styrelsemöte 29 januari. 

 

§ 64 Övriga frågor. 
 

Ann-Katrin tog upp frågan om hur de ekonomiska transaktionerna från det 
treåriga bidraget från Sparbanksstiftelsen till juniorverksamheten ska hanteras. 
Svante svarade att bidraget sätts in på klubbens särskilda konto för 
juniorverksamheten. 
 
Eva tog upp frågan om lämpligheten av parkeringsplatser vid klubbhuset. 
Frågan bör utredas närmare i vilken omfattning biltrafik ska förekomma runt 
klubbhuset. De förhållanden som råder och togs upp utöver parkeringsplatser 
var bland annat sophämtning, varutransporter och trafik till vagnförrådet. 
 
Marie ställde frågan hur det förhåller sig med matchspel i den så kallade 
matchstegen. 
Matchspel är fullt möjligt om man undviker samlingar och håller sig till 
Folkhälsomyndighetens råd samt följer SGF´s rekommendationer. 
 
Svante informerade om att klubben kommer att ha ett erbjudande under 
sommaren med reducerad greenfee i form av en rabattcheck i VT Mera. 
 
Johan tog upp frågan om statusen på restaurangverksamheten. 
Sara fick i uppdrag att kontakta ansvarig för verksamheten för att säkerställa 
fasta öppettider och en fullgod verksamhet 

 
 



§ 65 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
Svante Gustafson 
Ordförande 
 
 
 
 
Eva Malmström   Tommy Johansson 
Justeringsperson   Sekreterare 
 
 
  

 
 
  
 
  

 
 

   


