
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2020-05-18 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Liselott Abrahamsson Ledamot 
Jan Karlsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Bengt Holm    Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande: 
 
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 
2020-03-23 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 
 

Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 
Restaurangen kommer starta med utkörning av matlådor, som tidigare har skett från 



Restaurang Alfred, under vecka 22. De kan då erbjuda några stående maträtter på 
menyn i restaurangen, det blir inte någon traditionell dagens lunch.   
 

 
§ 7  Ekonomirapport 

 
Robert föredrog ekonomirapporten, se bifogad bilaga 
Läget ser bra ut trots situationen med Corona. Den tillfälliga sänkningen av 
arbetsgivaravgiften ger en besparing på ca 122 tkr och att Marcus jobbar själv i 
klubbhuset under vardagar ger en minst lika stor besparing. Som en medlemsklubb 
står vi starka jämfört med anläggningar som är beroende av ett stort antal gäster.  
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 
 Inget att rapportera. 

 
   
§ 9  Rapport från banan 

 
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
Då det in princip inte kommit någon nederbörd alls på flera veckor har vi börjat med 
vattentåg för att rädda fairway. Det är väldigt hårt slitage på tee, beläggningen på 
banan har ökat med ca 40% jämför med 2019. 
 
Vi har fått klart att koppla in det planerade vildvinsstängslet på hål 13/14 på Boquist 
anläggning. Mikael tar in pris och ordnar med ideell arbetskraft för uppsättningen. 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
 
Sponsorintäkterna ligger ca 70 tkr under budget på grund av avhopp som är 
kopplade till Coronapandemin. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
 

Två möten har genomförts sedan förra styrelsemötet. Örebro Junior Tour är igång 
efter reviderade rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och RF 
gällande juniorer. Ett förslag till nya stadgar för ÖLGF har tagits fram till vårårsmötet 
med ett tillägg om Juridiska Kommittén i distriktet. SM som skulle genomförts i länet 
under vecka 28 är inställt och kommer genomföras 2021. Supercamp blev inställt på 
grund av smittorisk. Matilda Jonsson och Viktor Nordwall, båda från Örebro Läns 
Golfdistrikt, har valts ut till Göran Zachrisson-stipendiet.  
 

§ 12 50/50 
 

Marcus har fått inloggning till 50/50 projektet av Eleonore Höglund som är 50/50 
ansvarig inom GAF. 

 
§ 13 Åtgärdslistan 
   

Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga. 
 
 
 
 

   



§14  Övriga frågor 
 
Liselott väckte frågan om tävlingsverksamheten och vi avvaktar nya besked från 
SGF som skall komma i början av juni. 
 
 

§ 15 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2020-06-15. 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 

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



Rapport från verksamheten maj 2020 

Vi är idag 1 671 medlemmar vilket är 23 färre än vid samma tidpunkt 2019. Vi tappade en hel del 

medlemmar under vintern men tillströmningen under april-maj har varit god med 54 nya 

medlemmar hittills. 

Det är 33 seniorer som genomför eller skall genomföra årets nybörjarutbildning, alla grupper är 

fullbokade och vi planerar för minst en grupp till i början av juni. Juniorernas kurs startar efter 

skolavslutningen. 

Trycket på 18-hålsbanan är väldigt högt då vi öppnade tidigt och många har tid över för att spela golf. 

De två senaste veckorna var beläggningen ca 40% högre än 2019. 

Nedanstående siffror är beräknade till och med idag: 

Greefeeintäkterna på 18-hålsbanan har ökat med 64% 

Greenfeeintäkterna på 9-hålsbanan har ökat med 75% 

Försäljningen av rangekort har ökat med 40% 

Shopförsäljningen har ökat med 67% 

Intäkterna för uthyrning av golfbilar har ökat med hela 564%! 

Till och med 30 juni beräknar jag med att nettoförlusten för utebliven tävlingsverksamhet är ca 50-

55 000 kr. Däremot ger den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften en besparing på ca 122 000 kr så vi 

har ingen möjlighet att ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av 

Coronapandemin hos RF. Även om greenfeeintäkterna skulle sjunka med 30% från och med idag till 

och med 30 juni, och det är det inget som tyder på, är nettoförlusten några tusen kronor jämfört 

med budget. 

På grund av det osäkra läget i mars/april beslutade jag att inte anställa någon på heltid i receptionen 

på vardagar under perioden maj-augusti. Nicklas kommer vara på plats i shopen varje torsdag maj-

aug för att avlasta mig så inte administrationen blir lidande. Även detta kommer ge en betydlig 

besparing i lönekostnader. 

Städdagen var planerad till 18 april men vi skjuter på den till hösten. 

Vi har sålt 169 Golfpass till Degerfors t om idag vilket är 2 fler än vid samma tidpunkt 2019. 

Restaurangen och kiosken har fortsatt begränsade öppettider. Jag pratar i stort set dagligen med 

Magnus på Funkis och jag hoppas att de snart kan utöka verksamheten med bemannad kiosk samt 

längre öppettider i både kiosken och restaurangen. Coronakrisen har slagit väldigt hårt mot deras 

verksamhet och bolaget som drev Restaurang Alfred har gått i konkurs. 

2020-05-12 

Marcus Grimstad 

 
  



Banrapport 2020 Maj 

Efter en gynnsam vinter så har vi idag spelat golf på 18 hålsbanan i 1,5 månad. Helt otroligt. Då läget 

är som det är i världen idag så blir det väldigt mycket spel på banan vilket förstås är kul men vi måste 

förstå att vi står inför en riktigt tuff säsong. Vi kan se att slitageskador på tee, greenområden, fairway 

och gångstråk kommer att bli extremt i år och det kommer krävas extra skötselåtgärder i perioder.  

Greenerna har kommit i gång med växtligheten på ett tillfredsställande sätt och om några veckor så 

hoppas jag att alla fläckar med skador från föregående år har läkt ihop. Jag har medvetet haft en 

klipphöjd på ca 4 mm och klippt minimalt och flera dressningar med vältning för att inte stressa 

gräset. Under vecka 20 kommer vi att sänka klipphöjden några tiondelar och succesivt närma oss 3 

mm. Vecka 21 så ska greenerna djupluftas med Verti Drain och det kommer innebära att greenen är 

avstängd under arbete. Viktigt med info till medlemmar och gäster på 1: a tee, i klubbhuset och 

sociala medier. V 22 så står vertikalskärning i dubbla riktningar och dressning på programmet. det 

kommer att höja kvalitén avsevärt på greenerna.  

Här är en länk till varför luftning och dressning är så viktigt:  https://golf.se/for-klubben/bloggar-och-

kronikor/banbloggen/  

Tee utsätts för stress och slitage med så mycket spel på framförallt 57/53 och där har vi fått hjälp av 

medlemmar att laga torv och skomärken i flera omgångar. Tee bevattningen och alla spridare är 

justerade så det funkar under säsongen. Första gödselgivan är utkörd och nästa blir så fort vi får lite 

värme. Luftning blir i juni. 

På fairway så händer det inte så mycket. Efter en fantastisk övervintring så blev det torka i år igen. En 

normal väderlek med regn emellanåt så hade fairway varit toppen men när det inte finns vatten så 

gör inte näringen någon nytta. När vi fick en skur en dag så fick vi ut grundgivan med gödsel och i 

söndags så sprutades vätmedel ut på fairway för att minska ytspänningen vilket gör att vi får mer 

effekt av vattnet. När nästa regnväder drar in så blir det fairwaygiva nummer 2 med gödning. Fairway 

luftades i april. 

Övningsområdet är i stort sett klart och vi väntar på att allt ska växa ihop. 

Nya hål 7 är klart sånär som på att trappan till tee ska justeras och vi väntar på att allt ska växa ihop 

för att sedan börja sänka klipphöjder. 

Par 3 banan håller på att repa sig efter en tuff vinter med mycket spel och lite snömögelskador. 

Vi har fått hjälp på banan av en grupp ”gubbar” på onsdagar med Kjell Ivarsson och Manfred 

Wasserfaller i spetsen. De har justerat greenspridare, lagt gräs på rangen och nu fixar de med 

bunkrarna. Peter Hedin ägnade 2 dagar åt att laga gräs tee. Jörgen Carlsson har börjat att ta reda på 

vindfällen. Lennart och Christer fixar alla snickerier vi ber om, sist en ny bro på 16. LP fortsätter med 

att jobba ca 20 timmar/vecka och lagar och förbättrar banan. Tack till er! 

Säsongspersonalen börjar att ansluta och nu inväntar vi en skolungdom i juni. Årets säsongspersonal 

består av Tomas, Jonathan, Hugo, Stefan och Rasmus.   

 
  

https://golf.se/for-klubben/bloggar-och-kronikor/banbloggen/
https://golf.se/for-klubben/bloggar-och-kronikor/banbloggen/


 
 


