
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2020-01-27 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Liselott Abrahamsson Ledamot 
Sophie Petersen  Suppleant 
Bengt Holm    Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande: 
Jan Karlsson   Ledamot 
 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
   

Leif hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2  Val av sekreterare 

  
Styrelsen beslutade att 
välja Marcus Grimstad att föra protokoll under mötet. 
 

§ 3  Val av justerare 
 

Styrelsen beslutade att 
välja Mikael Heiche att justera protokollet. 

 
§ 4  Godkännande av dagordning 
 
   Styrelsen beslutade att 
   godkänna dagordningen. 

 
§ 5  Föregående protokoll 
 

Styrelsen beslutade att 
godkänna föregående protokoll från Karlskoga GK:s ordinarie styrelsemöte 
2019-10-21 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 
 

Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 
 



§ 7  Ekonomirapport 
 
Robert föredrog ekonomirapporten, se bifogad bilaga 
Diskussion kring seriespel seniorer. Bättre information om lagen och inbjudan till 
seniormötet. Kontaktperson för intresserade skall finnas på hemsidan. 
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 

 Protokoll från Seniorkommittémöte, se bifogad bilaga 
   

§ 9  Rapport från banan 
 
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
 
Inga stora händelser sedan senaste mötet. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
 

Material till länets tävlingskalender skall vara inskickat senast 29 feb.  
Vårårsmötet hålls 24 mars. 11 februari genomförs en Bra Kväll i distriktet där de nya 
handicapreglerna gås igenom, utskick från klubben är gjort.  
SM-möte 15 februari för tävlingsledare och domare.  
Golftjej Örebro hade ett möte med ansvariga från klubbarna 19 januari. Det är lågt 
deltagande på träffarna. 
ÖLIF och SISU Örebro slås ihop och blir RF SISU Örebro.  
SGF tävlingarna i länet är utdelade och T-utbytet är klart. 
Oakley Tour byter namn till Ligma Tour. 
 

§ 12 50/50 
 

Ansökan till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 skall vara inne senast 17 
mars, det finns 28 platser till utvecklingsåret 2020-2021. Ca 100 klubbar har påbörjat 
förändringsarbetet enligt Vision 50/50. 
 
Liselott skickar ut information om utbildningen till styrelsen. 

 
§ 13 Åtgärdslistan 
   
  Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga. 
   
§14  Övriga frågor 

 
Funkis har önskemål att stänga tidigare då de i princip inte har någon försäljning 
efter lunchserveringen är avslutad kl. 15.00. De har haft öppet kl. 09.00-18.00 alla 
dagar i veckan, önskemålet är att stänga kl. 16.00. Marcus föreslår att de stänger kl. 
17.00 fram till halvårsskiftet då en utvärdering skall göras. 
 
Bollupptagaren på flaggstången som utvecklades av KSAB är nu godkänd. Vi 
monterar dem till säsongsstart för att se hur det fungerar och om det påverkar 
hålkanterna. 
 
Arbetstiderna för klubbvärdarna behöver tydliggöras. Marcus och Leif går igenom 
och uppdaterar instruktionen som skall delas ut till de som jobbar som värdar. 



 
Bankonventionen är lag från 1 januari. Begränsat registerutdrag behöver lämnas in 
av de anställda och ideellt arbetande som har regelbunden kontakt med barn på 
anläggningen. Marcus och Leif har tagit fram en rutin för detta och några utdrag är 
uppvisade, men vi behöver undersöka närmare vilka som skall lämna in utdraget.  
 
Golfens Dag får från och med i år anordnas på valfri dag. 
 
Samfälligheten på Södra och Norra Parvägen har haft ett möte angående 
badplatsen nedanför Parvägen som inte sköts. Stig Rengman håller i kontakten med 
kommunen för att försöka få den iordninggjord. 
     

§ 15 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa möte genomförs 2020-03-16 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
 
 
 
Marcus Grimstad         Mikael Heiche 
 
 
Styrelsemöten och årsmöten 2020 
 
2020-01-27 
2020-03-16 
2020-03-26 (vårårsmöte) 
2020-05-18 
2020-06-15 
2020-08-24 
2020-10-19 
2020-11-26 (höstårsmöte)  
 
 
  



Rapport från verksamheten januari 2020 

Vi är idag 1 659 medlemmar vilket är 26 färre än vid samma tidpunkt 2019. 

Bokslutet i golfklubben är klart, resultatet blev 115 tkr. Det blev bättre än väntat då bland annat 

avskrivningarna var betydligt mycket lägre än budgeterat. Bokslutet för Karlskoga Drivningrange AB 

utförs av Baker Tilly och det ser ut att bli ett nollresultat. 

Jag hjälpte Nora GK samt delvis Kristinehamns GK med deras fakturering i december. 

Årets verksamhetsseminarium genomfördes i Örebro 22 januari och vi var 5 deltagare från klubben. 

Där visades bland annat filmen som spelades in i Karlskoga i somras om klubbens arbete och 

framgång med Tee it forward och hektometersystemet. 

Årets tävlingsprogram är i princip klart, vi väntar på besked från ett par sponsorer. 29 januari har vi 

ett möte i tävlingskommittén om SM som genomförs i länet vecka 28. I Karlskoga spelas Två 

generationer mixed och Mor/Dotter 7-8 juli. 

Thyras AB har slutfört arbetet på rangen med dränering och överbyggnad av vägen ut till 

utslagsplatserna, asfaltering sker i början av april. De har även byggt den nya muren mellan 

trapporna på baksidan av klubbhuset.  

Lennart Nilsson och Christer Karlsson har under vintern byggt skärmtaket i sektioner som skall vara 

på baksidan av klubbhuset för alla våra golfbilar. Markskruv borras ned tisdag 28 januari, därefter 

monteras skärmtaket. Dragning av el till alla laddare sker när skärmtaket är på plats. 

Jag och Leif träffade Tony Ring 8 november för att presentera vår verksamhet och diskutera turerna 

kring vår drivingrange. Han såg positivt på vår idé om fritt spel på 9-hålsbanan för alla 

barn/ungdomar till och med 17 år i samarbete med kommunen och han skulle ta förslaget vidare. 

Avtalet om arrende av gamla övningsområdet kommer undertecknas i samband med utbetalning av 

arrendeavgiften i februari. 

Jag har blivit tillfrågad av valberedningen i GAF (Golf Administratörernas Förening) om 

styrelseuppdrag 2020-2022. Jag har tackat ja till nomineringen efter samråd med Leif. Årsmötet sker i 

samband med Golfträffen i Tylösand 3-5 mars där jag kommer att delta. Mer information om GAF 

hittar ni nedan. 

www.gafsverige.se 

2020-01-27 

Marcus Grimstad 

 
  

https://www.dropbox.com/s/16b37f5px0f4ozh/SGF%20Hexameter%20Dec%202019%20av%20Brama.mp4?dl=0
http://www.gafsverige.se/


Banrapport januari 2020 

Efter en riktigt blöt höst och vinter så har vi nu i slutet på januari haft några soliga dagar. Vi har i 

mesta möjliga mån undvikit att vara på banan med risk för körskador men vissa åtgärder har utförts. 

Banan ser för övrigt oförskämt bra ut och man skulle vilja klippa och öppna banan om man inte 

förstod bättre. Det är för övrigt jättekul att höra att så många medlemmar och gäster uppskattar 9-

hålsbanan. 

Vintertäckningen som gjordes på greener 1, 3, 5 och 10 har avbrutits tillfälligt p g a det milda vädret. 

Dukarna kommer att läggas på igen när vi har dressat en gång till och om vi ser i långtidsprognosen 

att vintern är på väg. Värsta scenariot nu är att vi får jättekallt, snöfritt och fortsatt blåsigt. Då är det 

stor risk för frystorka och greenerna dör. Det kan gå otroligt fort så vi måste vara med och lägga på 

vårtäckningsdukarna på alla greener direkt om vi ser tendenserna i vädret.  

Några björkar har avverkats på tee 3 på 18 hålsbanan för att få in mer förmiddagssol och vi har fått 

lite hjälp av bävern på hål 15 med att avverka några aspar.  

Vi ser också över banmateriel som bänkar, stolpar, hindermarkeringar och papperskorgar. 

Chippinggreen som i fjol användes som torvgreen kommer att få en ny yta 2020 vilket har påbörjats 

och runt klubbhuset så pågår uppgrusning av vägar.  

Christer har fått hem alla reservdelar och servar nu alla maskinerna samtidigt som han slipar upp alla 

klippare i vår nya fantastiska slipmaskin. Under vecka 5 så installerar Lennart Nilsson och Christer 

Karlsson carporten vid klubbhuset där alla nya elbilar ska stå plus att de har byggt en ny bro över 

diket på hål 16 som skall läggas på plats. Deras nästa projekt är en trappa till nya tee på nya hål 7. 

//Mikael Heiche  

 
  



Minnesanteckningar från Seniorkommittémöte 2019-12-19 
Närvarande: Gunder Ericsson, Leif Herlufsén, Mats-Olov Engström, Per-Anders Fors, 
Thomas Sättermann och Kerstin Hjersing. 
 
Vi började med att se en film, som spelades in i somras av Svenska Golfförbundet under en 
partävling med anledning av att vi infört Hectometersystemet. Vår klubb var en av de första 
som införde detta system och filmen kommer att användas för att belysa fördelarna med 
systemet. Filmen är god reklam för vår klubb! 
 
Vi sammanfattade året som gått och konstaterade, att vi liksom tidigare år har haft god 
uppslutning på våra Seniortävlingar. Vi har haft 1 656 startande inkl. partävlingar. 
Vi har delat ut 51 880 kr i prispengar i form av presentkort. 
c:a 20 presentkort är inte uthämtade! De finns hos Marcus för uthämtning. 
Vädret har också varit gynnsamt, så vi har inte behövt ställa in någon tävling. 
Nästa år kommer vi ha 21 tävlingar med start den 27 april om vädret tillåter. Sista tävlingen 
blir en bästboll med efterföljande avslutningsfest tisdagen den 6 oktober.  
Vi kommer att fortsätta med att ha 2 klasser med blandade bollar. 
En klass i OoM.  
Det kommer att bli ett nytt system med poängberäkningen i OoM, som utnyttjar GIT-
systemet. De 25 bästa får poäng enligt en fallande skala och alla startande får 1 flitpoäng. 
Startavgiften är oförändrad, 50 kr. 
Läs mer om vad som gäller på hemsidan under ”Senior”! 
Ett bra möte avslutades med kaffe och hembakad bulle Tack Gunder! 
Vid pennan 
Kerstin 
 
 


