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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 
Loftahammars Golf AB den 19 januari 2023 kl 19-20:30 
 

Plats: LGK/digitalt 

Närvarande fysiskt:                  

Svante Gustafson, ordförande  

Claes Asklöf 

Eva Malmström  

Ossian Nilsson 

Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef  

 

Valberedning 

Göran Lund 

 

Närvarande digitalt:  

Johan Grevelius 

Katarina Liden  

Marie Samuelsson 

Tommy Johansson 
 

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

 

§2 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

 

§3 Till sekreterare valdes Sara Stenbeck. 

 

§4 Till justeringsperson valdes Claes Asklöf. 

 

§5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  
 

 §6 Valberedningen 

 Valberedningen vill veta om någon i styrelsen vill avsluta sitt engagemang samt 
om det finns någon kompetens som saknas i styrelsen. Göran Lund ansvarar för 
kartläggning av kompetenser i styrelsen. Det är viktig att styrelsen speglar 
medlemmarna som den representerar. 
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§7 Klubbchefens rapport 
Bana: Vintern kom snabbt i Loftahammar i höstas. Städdagen som skulle varit 20 november 

ställdes in pga snöstorm. Därmed stängdes banan för vintern.  

Eftersom snön kom genomfördes inte arbetet med bunkrarna som det var tänkt. Just nu är 

det alldeles för blött för att köra maskiner på banan. När det blir tjänligt för arbete med 

grävning och arbete med dränering kommer arbetet med att renovera greenbunkrar 

återupptas.  

Inom kort kommer vi köpa in en till pump till vattensamlingen mellan femman och tvåan. Just 

nu är banan mycket blöt med överfyllda vattensamlingar. Både diket på tvåan och sjuan är 

vattenfyllda.  

Kansli: Det har hittills gått bra med det nya sättet att fakturera via min golf. 

Luftvärmepumpen är nyrenoverad och det är även ditmonterat ett filter som saknats.  

Sponsorer: Patrik har påbörjat arbetet med sponsorer. Han tar gärna mot tips och ideér på 

nya sponsorer.  

Tävlingar: Inget möte i tävlingskommittén ännu.   

Padel: Vi kommer att söka pengar av Regionen för projekt inom padel för juniorer. 

Juniorprojekt: Vi kommer att söka pengar av Regionen för projekt inom golf för juniorer. 

Rekrytering: Vi informerar på hemsidan om rekrytering till kommittéer och feriepraktikanter 

till sommaren.  

Café: Vi kommer att driva café i egen regi under säsongen 2023. Öppettiderna kommer vara 

liknande som tidigare. Under sommaren kommer Evelina Svensson vara den som styr 

arbetet. Patrik är övergripande ansvarig. Det kommer finnas en meny med enklare rätter, 

mackor och fika. Vi håller just nu på att planera för möblering, kassa, försäkring, kaffemaskin 

och fungerande ugnar i köket. Ansökan om tillstånd är inskickat.  

Ekonomi: Ekonomiskt så ser det ut som att vi kommer göra ett plusresultat.  Några intäkter 

har minskat i jämförelse med 2021 som ni ser nedan. Exakta siffror och årsresultat får vi först 

när Ekovik gjort årsbokslutet. 
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§8 Rapport från kommittéer: 

a. Sponsorkommittén: Patrik kallar till möte. 

b. Tävlingskommittén: Uppstartsmöte 5/2 

c. Damkommittén: Inget nytt. 

d. Herrkommittén: Inget nytt. 

e. Bankommittén: Inget nytt. 

f. Juniorkommittén: Inget nytt. 

g. Resursgruppen: Inget nytt. 
 

§9 Sara Stenbecks förordnande som klubbchef förlängs 1 år och gäller hela 2023. 

 

§10 Laddstolparna har varit ur funktion en tid pga serverfel. De fungerar nu. 

 

§11 Övriga frågor: 

 Årsmöte/årsstämma kommer att hållas som fysiskt/digitalt möte 14/5 2023 
klockan 11.00. 

 

 Nästa styrelsemöte: Torsdag 9/3 klockan 19.00. Länk till digital närvaro är 
utskickad sedan tidigare. 

 

 

 
 

 

 

Svante Gustafson          

Ordförande 
 

 

 

 

Claes Asklöf      Sara Stenbeck 

Justeringsperson     Sekreterare 
 

 

 

   

 


