
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2020-03-23 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Liselott Abrahamsson Ledamot 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande: 
Jan Karlsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Bengt Holm    Suppleant 
Sophie Petersen  Suppleant 
 
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 
2020-01-27 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 
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 

 Protokoll från damkommittémöte, se bifogad bilaga 
Seniorkommittén har haft ett telefonmöte under dagen där det beslutades att 
seniorgolfen skall genomföras i tre klasser under 2020. 
   

§ 9  Rapport från banan 
 
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
Gräset har växt under dukarna på hål 1-3-5-10 men det finns fortfarande lite skador 
kvar från fjolåret. 
Vildsvinen har rört sig vid green på hål 13 enligt Nina Boquist. Mikael undersöker om 
styrkan på stängslet vid hästhagen räcker mot vildsvin, vi har i så fall möjlighet att 
koppla in oss på det. Han räknar även på kostnad att dra stängslet bakom green och 
längst hela högersidan på hålet och om det behövs tillstånd så nära vägen.  
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
 
Taket för golfbilarna bakom klubbhuset är färdigställt. Det är osäkert med några 
sponsorer med tanke på rådande läge. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
 

Senaste mötet i distriktsstyrelsen genomfördes 4 mars. Kumla GK kommer anordna 
fyra träningstillfällen på anläggningen för Paragolfare och de kommer även anordna 
Paragolfens dag. Ett juniormöte hölls i distriktet 9 mars inför säsongstart där Marcus, 
Bumle och Amelia Fridlund deltog. Bumle kommer anordna en juniorklass i Prons 
Prize under golfveckan. Det planerade SM-mötet för bansidan samt vårårsmötet i 
distriktet är inställda. Den 9 maj planeras det att genomföras en 
utbildning/informationsdag om banskötsel för klubbarnas styrelser i distriktet. 
 

§ 12 50/50 
 

Inga svar har inkommit efter utskicket från Liselott om projektet 50/50. 
  Vi tar ett omtag till hösten för en ansökan till projektet vinter/vår 2021. 
 
§ 13 Åtgärdslistan 
   
  Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga. 
   
§14  Övriga frågor 

 
En lång diskussion hölls om läget i samhället på grund av Coronaepedemin. 
Funkis har förvarnat att det kan bli svårt att öppna restaurangen som planerat 14 
april. 
 
Vi följer utvecklingen noga kommande veckor. Svenska Golfförbundet skickar 
regelbundet ut information/rekommendationer till klubbarna i Sverige. Det är stor risk 
att årets första tävlingar samt städdagen kommer bli påverkade av situationen i 
landet. Styrelse/klubbledning håller kontakt via mail och ett eller flera extra 
styrelsemöten kan bli aktuellt om läget förändras väsentligt. 



 
§ 15 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2020-05-18. 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 

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



Rapport från verksamheten mars 2020 

Det går inte att få ut någon statistik över exakt antal medlemmar då de satt in en begränsning i 

rapporten på hcp 54,0 vid övergången till WHS. Jag skall påtala detta till supporten för GIT. 

Det är 12 personer som har anmält sig till årets nybörjarutbildning. Jag kommer göra ett utskick samt 

lägga ut info på FB under veckan då jag har inväntat den nya onlinemodulen för teorin. 

Under denna vecka blir det förhoppningsvis klart vem som jobbar heltid i receptionen maj-sept. Elise-

Lott och Ellinor har tackat för sig, ny i receptionen under helger blir Ida Abrahamsson. Thea Heiche 

och Linnea Gustavsson fortsätter att jobba helger. 

Mikael är i princip helt klar med säsonganställningarna på banan. 

Vi har sålt 72 Golfpass till Dfs t om idag vilket är 9 färre än vid tidpunkt 2019. 

Tävlingsprogrammet för 2020 är i princip klart, förutom en tävling, och skall läggas ut på 

karlskogagk.se, FB och skickas ut via GIT. Golfveckan är i år flyttad till vecka 29 då SM spelas i länet 

vecka 28.  

Lennart Nilsson och Christer Karlsson har färdigställt skärmtaket till golfbilarna bakom klubbhuset 

och el är framdraget till laddarna. De fem nya bilarna levereras inom ett par veckor, vi har efter det 

åtta bilar totalt för uthyrning. 

Funkis har kontaktat mig angående restaurangen och den pågående pandemin. Planerat 

öppningsdatum för lunchservering är 14 april men vi får se hur det utvecklar sig kommande veckor. 

Vårårsmötet i Örebro Läns Golfförbund är inställt. 

Årets städdag är planerad till 18 april. 

Jag var på Golfträffen i Tylösand 2-5 mars där jag blev invald som styrelseledamot i Golf Management 

Sverige. 

Avtalet om arrende av gamla övningsområdet är undertecknat och arrendeavgiften är inbetald i sin 

helhet. 

Antalet telefonsamtal och mail till klubben är betydligt mycket färre än normalt vid den här 

tidpunkten på året och vi behöver en plan för hur verksamheten skall bedrivas om läget försämras 

och rörligheten för innevånarna begränsas på samma sätt som i många andra länder i världen. 

2020-03-23 

Marcus Grimstad 

 
  



Banrapport mars 2020 
 
Vädret är fortsatt ostadigt med regn, sol, varmt, kallt och blåsigt. Vindskyddet på rangen blåste bort 
för några veckor sedan och vi har ett antal vindfällen som ligger efter banorna. Nere på gårdsplanen 
vid verkstaden så blåste staketet ut mot övre parkeringen bort en natt men där gjorde Lennart och 
Christer en snabb insats med kort varsel.18 håls banan ser fortsatt bra ut och jag går bara och väntar 
på att det ska torka upp så att jag får börja jobba med den. Det första som skall göras är luftning av 
greener, tee och fairways. Vintertäckningen som har legat till och från på greener 1, 3, 5 och 10 
kommer att plockas in snart. Lars N har målat gamla och gjort nya hindermarkeringar samt målat och 
oljat hälften av bänkarna på 18 håls banan. Par 3 banan har mkt spel och greenerna har klippts för 
första gången v.11. 


