
Protokoll fört vid Karlskoga Golfklubb’s årsmöte 

torsdagen den 26 november 2020.  

På grund av den pågående Corona-pandemin genomfördes mötet digitalt. 
 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

Denna fastställdes till 34 röstberättigade medlemmar. 

 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

Mötets utlysande godkändes av mötet. 

 

4. Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslista godkändes av mötet. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till mötesordförande valdes Leif Herlufsén och som sekreterare  

Lennart Febring Landö. 

 

6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare som jämte mötesordförande 

skall justera mötesprotokollet. 

Lennart Eriksson samt Thomas Sättermann valdes.   

 

7. Fastställande av medlemsavgifter, mål- och verksamhetsplaner samt budget för 

det kommande verksamhets- och räkenskapsåret, enl. TeeTime nr. 2 2020 

Föreslagna avgifter, verksamhetsplan och budget godkändes. 

 

Verksamhetsplan    

Mikael Heiche berättade om 2020 års händelser på banan där första klippning 

genomfördes 17 mars och därefter öppnade bana för spel 6 april samt hölls öppen till 

och med 18 oktober. 

Eftersom allting ar väldigt ovisst om hur säsongen skulle bli på grund av Corona blev 

det väldigt svårt med hur stor bemanning vi skulle ha på banan. Överenskommet blev 

att reducera banpersonalen med en man i förhållande till tidigare, Anställde 4 st på 6 

månader samt en skolungdom under 2,5 månad. 

Tyvärr blev det mycket hög frånvaro på en del av dem och det slutade med att vi fick 

anställa en skolungdom till för att hinna med den dagliga verksamheten. Till det ska 

sägas att vi har LP (Lennarth Pettersson) som ideellt jobbar 20-30h/vecka.  

Vår mekaniker Christer har fått hjälp till med ruff- greenklippning samt städ och 

sophantering mer än vanligt vilket innebär negativa konsekvenser gällande 

maskinunderhållet. 

Det har varit ett oerhört stort speltryck vilket inneburit onormalt högt slitage på banan 

under hela säsongen. Detta har medfört att för första gången fått börja arbetet redan 

05:30. 

På grund av den höga beläggningen har även tidsåtgången för klippning ökat. Som 

exempel har tiden för fairwayklippning ökat med 23%, tee med 42%. Även tiden för 

regelbunden lagning av tee fördubblades! 



Som konsekvens fick tyvärr bland annat vägunderhåll, maskinunderhåll samt Par-3 

banan försakas en del. 

Reservdelskostnaden för maskinerna har också självklart ökat och några dyra 

reparationer på traktorer, grävmaskin mm. har behövts. 

 

 

Vad har hänt under 2020? 

• En bra vinter, ingen isbränna eller mögelskador. 

• Vintertäckning – mycket bra resultat och vi kommer att utöka detta. 

• Fortsätter att jobba med vinterskadorna efter 17/18. Snart klara. Ser en 

försämring under tidig höst, därefter ser det bra ut. 

• Stort slitage på tee, många är för små för så mycket spel! 

• FW har varit bra, lite torra en period, men inga större problem. 

• Övningsområdet har öppna, populärt under sommaren! 

• Green/tee 7 öppnat. Stängde den dock någon vecka innan banstängningen för 

att låta den vila och växa till sig. 

 

 

En del röster hörs gällande den ”tidiga” banstängningen, men det finns fördelar med 

det inför kommande och speciellt efter en säsong med så hög belastning. 

 

Banförbättringar 2021 

 

Hål 1 – Vänster sida green / bunker. 

Hål 4 – Ny tee 53 – 49, dränering greenområde. 

Hål 5 – Renovering av tee 60-49 

Hål 8 – Renovering tee 60-53 

Hål 7-8 – Ny väg upp. 

 

Vildsvinen har blivit ett problem igen. Måste börja att titta på att stängsla in hela 

banan. 

 

Vill tacka: 

LP för banarbete. 

Lennart och CeKå för snickerier. 

Ivarsson – Manfred + gubbarför allt arbete. 

Jörgen för trädfällning, 

 

  

  



 

 

 Ekonomi 

Robert Carlsson informerade om det ekonomiska läget i klubben, vilket är ett mycket 

starkt år. Totalt har intäkterna till och med oktober varit ca 600000 kr över budget.  

Kostnaderna under samma period hamnar ungefär på samma nivå som föregående år. 

Inför 2021 är investeringsbudgeten på hela 1,4 miljoner kr, där den största 

investeringen är en ny greenklippare. Ytterligare investeringsdetaljer finns beskrivet i 

TeeTime. 

 

Årsavgifterna samt städavgifterna förändras ej i budgetförslaget förutom avgiften för 

vilande medlemmar, vilket presenteras utförligt i TeeTime nr 2, 2020. 

 

Mötet godkände budgetförslaget för 2021 i sin helhet. 

  

 

8. Val. 

 Valberedningen förslag redogjordes och mötet beslutade enligt nedan. 

 

Val av styrelsefunktionärer: 

 Ordförande: Leif Herlufsén Omval, 1 år 

 Ledamot: Robert Carlsson Omval, 2 år  

 Ledamot: Bo Lindstedt Omval, 2 år  

 Ledamot: Mona Olofsson Fyllnadsval, 1 år 

 Ledamot: Jan Karlsson Vald 2 år 2019 

 Styrelsesuppleant: Bengt Holm  Omval, 1 år 

 Styrelsesuppleant: Thomas Sättermann Nyval, 1 år 

 

 

 Val av revisorer: 

 Revisor: Christine Sundman Omval 1 år  

 Revisor: Per Söderström Omval 1 år 

 Suppleant: Vakant 

  

 Valberedning: 

 Ordförande: Stefan Hallberg Omval, 1 år 

 Ledamot: Peter Bröms Omval, 1 år 

 Ledamot:  Vakant   

 

 Styrelsen önskar under året förslag på ytterligare ledamot till Valberedningen och då 

helst en kvinna! 

 

 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

  

 Inga inkomna.  

 

  



 

10. Övriga frågor. 

 

Lennart Febring Landö: Rangebolagets resultat?  Robert Carlsson svarar att oktober 

månad ännu inte är klar och därför inte finns med i denna redovisning, men det ser bra 

ut.   

 

 

 

 

Leif förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Karlskoga 2020-11-26 

 

 

 

 

Vid protokollet: Lennart Febring Landö 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Leif Herlufsén  Lennart Eriksson Thomas Sättermann  

Mötesordförande  Justerare  Justerare 


