
                     2021-07-18 Loftahammars Golfklubb 

 1 

 

 

Styrelsemöte 2021-07-18 för Loftahammars Golfklubb, kl 
09.30-13.00 
 

Närvarande styrelse:  Svante Gustafson  

  Ossian Nilsson 

  Eva Malmström 

Tommy Johansson 

Marie Samuelson  

Katarina Lidén 

Claes Asklöf 

 

 

Övriga  Sara Stenbeck 

 

§ 52 Öppnande av mötet 

 Ordf. Svante Gustafson öppnade mötet och hälsade alla 

styrelseledamöter hjärtligt välkomna, extra välkomna till Katarina 

och Claes som under stämman valdes in i styrelsen. 

 

§ 53 Föregående protokoll  

 Protokoll lades till handlingarna. 

  

§ 54 Val av sekreterare 

 Sara Stenbeck valdes till sekreterare. 

 

§ 55 Val av protokolljusterare 

 Marie Samuelson valdes att justera protokollet. 

 

§ 56 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 
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§ 57 Presentationsrunda 

 Presentation av nya och gamla medlemmar i styrelsen. 

  

§ 58 Rapport från klubbchef 

 Medlemsundersökningen första tredjedel är genomförd. Klubben 

som helhet får ett högt betyg. Personalen både i kansli och på bana 

får höga betyg. 

 Det vardagliga arbetet med bana och kansli fungerar bra. Inköp som 

är prioriterade är arbetsfordon och spolplatta. Arbetsfordon kommer 

köpas in snarast. En bunker är omgjord och faller det väl ut ska fler 

bunkrar göras om.  

 

Nät framför altan är på plats. Vi har fått förslag på andra lösningar. 

 Det är något färre greenfee gäster i år jämfört med 2020 och padeln 

har ökat något. Information till medlemmar skickas ut vecka 29. 

 

§ 59 Personal 2022 

 Tankar hur personalstyrkan ska vara utformad i framtiden. 

 

§ 60 50/50 

Hur ska vi förmedla arbetet ut i verksamheten. Vi har genomfört de 

flesta punkter och är redo för avslutning. Nästa träff är föreslagen till 

25/9. Marie tar kontakt med Sandra för att se om hon har möjlighet. 

 

§ 61 Rapport från kommittéer  

a) Sponsorkommittén vill tacka alla sponsorer för samarbete som är 

mycket viktigt. Huvudsponsor blir återigen familjen Haglind och 

deras verksamheter.  

b) Damkommittén fortsätter med sitt spel som förut.  

c) Herrkommittén fortsätter med sitt spel som förut.  

d) Bankommittén träffas i augusti. Det finns nu linjer finns på vissa 

områden istället för drop-pinnar.  

e) Ungdomskommitté: 

12/9 aktivitet för ungdomarna. Eclectic i GIT är en tävlingsform 

för att motivera ungdomar till mer spel.  

f) Tävlingskommittén har ett antal tävlingar planerade och Ninnis 

tavla och Claesgolfen är genomförda. Anmäl er gärna till KM 
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g) Resursgruppen fungerar bra och jobbar onsdagar. Några framtida 

projekt är att måla lusthuset och sponsortavlan på baksidan. 

 

§53 Redovisning tidigare beslut och diskussionspunkter 

a) Laddare för elbilar. Stor fråga som behöver mer tid att utredas.  

b) Fiberanslutningen är klar. 

c) Nät och bunker på hål 9 är färdiga och i drift. 

d) Ventilation och kontroll är genomförda med godkänt resultat. 

§54  Vi tackar ja till donation av fontäner till dammarna.  

 

§55 Övriga frågor 

Det är viktigt att värdegrundsfrågor och 50/50 gäller allt arbete på 

klubben. Marie hjälper till med information runt 50/50. Diskussion 

om hur LGK på bästa sätt når medlemmarna med information. 

 

§56  Nästa möte 2021-09-25 
 

 

  

 

 

Loftahammar 2021-07-18 

 

 

 

Svante Gustafson 

 Ordförande 

 

 

 

 

Sara Stenbeck  Marie Samuelson 

Sekreterare   Justeringsperson  
 


