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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 31 mars 2021 kl 19.00-21.00 

Plats:           Digitalt 

Närvarande:                 Svante Gustafson, ordförande  

                                       Pälle Strångert 

Ossian Nilsson 

Ann-Katrin Vaknin 

Tommy Johansson 

Eva Malmström 

Åsa Johansson 

Johan Grevelius 

Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef 

 

§ 29 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson. 

§ 30 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

§ 31 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck. 

§ 32 Till justeringsperson valdes Pälle Strångert 
§ 33 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes   

 

§ 34 Banan öppnar på fredag 2 april. Gräset är ömtåligt och det är förbud för 

golfbilar. Corona restriktioner gäller och finns anslagna vid klubbhuset. 

Tee 49 hål 2 är nyligen renoverad och utslag sker från matta. 

 

§35 Ingen städdag är planerad under våren pga läget med Covid-19. Styrelsen 

diskuterade hur vi kan anpassa framtida städdagar till rådande läge. 

 

§36 Materialet till årsmöte och årsstämma är färdigt och utskickat till 

styrelsen. Valberedningen tar fram förslag till nya ledamöter. 

 

§37 Golfcafé öppnar på torsdag 1 april. Vissa inventarier är inköpta av 

golfklubben tex porslin, husgeråd, diskmaskin, kaffebryggare och 

infravärme. Total kostnad 57 200 kr plus kostnader för elarbete.  

 

§38 Diskussion om vision och ekonomiska mål. När 50/50 arbetet slutförs kan 

det innebära uppdateringar av visionen. 

 

§ 37  Rapport från kommittéer  

a. Sponsorkommittén börjar sitt arbete i februari/mars. Nytt möte 

planeras under våren 

b. Damkommittén, återkommer med planering inför sommaren.  
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c. Herrkommittén, preliminärt program finns. Ny resursgrupp är 

under konstruktion. 

d. Bankommitté inget nytt. 

e. Ungdomskommitté, inget nytt. 

f. Tävlingskommittén, inga tävlingar får bokas pga Covid-19. 

 

§38 Redovisning tidigare beslut och diskussionspunkter: 

a. Johan har kontakt med ett bolag som jobbar med laddare för elbilar. 

b. Vi gör ingen ansökan om ny detaljplan i nuläget. 

c. Diskussion om ytterligare padelbana. Hittills har vi tittat på 

möjligheter att utöka området med en padelbana till utan att LGK 

får kostnader förknippat till detta. Johan undersöker om ett 

samarbete med Fogelvik Estate är möjligt.  

d. Arbete med altanen efter påsk materialet kostar ca 25 000 kr. 

Resursgruppen tar på sig arbetet. 

e. Fiberanslutning kommer påbörjas under våren. Kostnad enligt 

tidigare beställning ca 30 000kr. 

f. Arbetet med klubbområde fortskrider. Nät på rangen inom kort.  

 

§39  Förslag på ombyggnation av hål 9 har kommit in till styrelsen. Styrelsen 

önskar få preliminärt ett kostnadsförslag på ombyggnationen. 

 

§39 Övriga frågor 

a. Pälle ombesörjer att det blir fler uttag till husbilar. Kostnad ca 4000kr 

b. Diskussion om nybörjare och grönt kort kurser. Gustav tillhandahåller 

kurser information till detta via kansli och Gustavs hemsida. Hemsidan 

har varit ur funktion men Gustav jobbar med att få ordning på den. 

c. Minigolf renoveras av Ossian.  

 

§41 Nästa möte: 2021-04-28 klockan 19.00 digitalt   

 

 

 

 Svante Gustafson        

 Ordförande 

 

 

Pälle Strångert Sara Stenbeck 

Justeringsperson Sekreterare 


