
 
   Styrelsemöte 2022-09-18 

Plats LGK 

Svante Gustafson Ordförande 

Claes Asklöf 

Åsa Johansson 

Katarina Lidén (på telefon) 

Marie Samuelson 

 

 

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

 

§ 64 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. 

 

§ 65 Till sekreterare valdes Marie Samuelson 

 

§ 66 Till justeringsperson valdes Claes Asklöf 

 

§ 67 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

§ 68 Ekonomisk rapport. 

 Driftskostnaderna inte så höga som har befarats, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 69 Klubbchefens rapport; 

• Personalen fungerar mycket bra. 

• Ekonomi: Nytt fakturasystem som innebär att fakturan hämtas i min golf. 

Viktigt att information går ut till alla medlemmar. 

• Pris rabatter: Beslut att Patrik och Sara gör en översyn och utreder vad ev 

rabatter eller golfhäftet skulle innebära för klubben. Målsättningen är: Vad får 

vi för våra medlemskap och kan vi locka hit nya spelare, allt utifrån 

kostnadseffektivitet 

• Banan: Beslut att material till bunkrar köps in under 2022. 

• Café: Beslut att det drivs i egen regi från 2023. Viktigt att kalla till ett 

informationsmöte tidigt på säsongen så att medlemmar kan anmäla sitt 

intresse för att hjälpa till med frivilligt arbete, 

• Tee: Beslut att 42 tee inte ska genomföras utan att projektgruppen föreslå 

förbättringar /förändring av 37 tee. Arbetet görs tillsammans med 

bankommittén och Anders som bjuds in till nästa styrelsemöte. Förslag 

skickas från projektgruppen till styrelsen, 

• Beslut att golfsimulator inte kommer att hyras,  

• 1000 utskick har delats av styrelsemedlemmar i områden runt Loftahammar. 

Förslag från styrelsen att nytt utskick görs digitalt i lämpliga forum samtidigt 

som en aktivitetsdag anordnas tidig vår. 

 

§ 70 Kommittér 

Beslut att styrelsen tar fram vad som år de olika kommittéernas uppdrag, Vem är 

sammankallande i respektive kommitté. Kommittéernas personer uppdateras och 

hemsidan ses över.Uppdrag till Sara. 

Tävlingskommittén: Patrik Svensson är sammankallande, 

Bankommittén: Outpinnar har satts upp vid näten, Förbättringsförslag tas upp på 

bankommitténs nästa möte. 

Juniorkommittén är den här helgen på Ekerum med aktiva juniorer. 

 

§ 71 Spelrättsavgifter 2023 

Förslag från styrelsen att avgiften inte höjs för 2023, Beslut tas i samband med att 

budget för 2023 beslutas. 

 

§ 72 Solpark/Laddstolpar 

Laddstolpar installerade men betalningssystemet ej klart. 



 
 

§ 73 Arbetsordning för styrelsen 

Beslut att arbetsordningen antas och gäller från 2022-09-18.  

 

§ 74 Övriga frågor 

Medlemsenkäten tas upp på första styrelsemöte 2023 då alla delar för 2022 finns 

tillgängliga. Sara skickar ut inlogg till alla styrelsemedlemmar så vi kan förbereda oss. 

 

§ 75 Nästa möte 2022-11-10 kl 19.00  

 

 

 

Svante Gustafson 

Ordförande  

 

 

 

 

 

Claes Asklöf   Marie Samuelson 

Justeringsperson   Sekreterare 
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