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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 
Loftahammars Golf AB den 27 mars 2022 kl 11-12.30. 
 

Plats:       

Hybridmöte digitalt/fysiskt i klubbhuset 

 

Närvarande:                  

Svante Gustafson, ordförande  

Tommy Johansson  

Eva Malmström  

Åsa Johansson 

Ossian Nilsson 

Marie Samuelsson 

Johan Grevelius 

Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef 

 
§15 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna. 

 

§16 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

 

§17 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck. 

 

§18 Till justeringsperson valdes Johan Grevelius. 

 

§19 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§20 Sara gick igenom ekonomin. 2021 års siffror är preliminära men visar att vårt 
resultat blir något bättre än budgeterat. Inför 2022 ser vi redan nu att både 
drivmedel och gödning kommer bli dyrare. Loftahammars golfcafé som drivs 
vidare i Andreas regi planerar att öppna till påsk. 

 

§21 Rapport från kommittéer: 

a. Sponsorkommittén preliminärt bokat möte 10/4 kl 18. 

 

b. Tävlingskommittén: Preliminärt tävlingsprogram finns. Möte med 
gruppen i april.  

 

c. Damkommittén inget nytt. 

 

d. Herrkommittén inget nytt. 
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e. Bankommitté: Krister Sköld har valt att lämna kommittén som 
sammankallande efter många års arbete. Ny sammankallande väljs vid 
nästa möte. 

 

f. Juniorkommittén kommer börja med träningar ute i april. 

 

g. Resursgruppen efterfrågar mer arbetskraft. Eva, Claes, Sara och Anders 
kommer att ha ett planeringsmöte inför säsongen. 

 

§22 Ossian presenterade en kalkyl för 6 stycken laddstolpar till elbilar. LGK har 
fått ett fast kostnadsförslag på 340 000 + moms på all installation, material och 
grävning. LGK har fått bidrag till etableringen på 315 000 kr. Att genomföra 
projektet kommer att kosta oss 25 000 kr + moms. Det tillkommer en kostnad på 
250 kr/månad i abonnemangskostnad på betalsystem. Styrelsen beslutade att 
genomföra arbetet med elbilsstolparna enligt presenterad kalkyl.  

 

§23 LGK har vunnit ett miljöpris på 25 000 kr. Det blir en del av finansieringen till 
elbilsstolparna. Annette och Svante kommer att ta emot priset vid 
förbundsstämman i april. Det som ligger till grund för priset är vårt långsiktiga 
arbete med bevattningssystem, solceller, robotar på rangen, fågelholkar, granar 
och nu också laddstolpar till elbilar. 

 

§24 Övriga frågor:  

 

Altanen kommer att tvättas och behandlas för att lättare gå att rengöra och 
förlänga livslängden.  

Diskussion om hur klubbchefsrollen bör utformas i framtiden. Svante och Ossian 
tittar över uppdraget/tjänsten.  

Vid nästa möte förbereder vi inför årsmötet. 

 

§25 Nästa möte 2022-04-18 kl 10.00. 
 

 

 

Svante Gustafson          

Ordförande 

 
 

 

Johan Grevelius     Sara Stenbeck 

Justeringsperson     Sekreterare 
 


