
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2020-06-15 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Liselott Abrahamsson Ledamot 
Bengt Holm    Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande: 
 
Jan Karlsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
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 
2020-05-18 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 
 

Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 
Ersättningsnivån för förslaget om fritt spel skall fastställas när Marcus tagit fram 



underlag. 
 
 

 
§ 7  Ekonomirapport 

 
Robert föredrog ekonomirapporten, se bifogad bilaga. 
 
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 
 Enkäten om tee 46 på hål 12 har avslutats. Vi fick in 147 svar där överväldigande 

90% vill att det skall ligga kvar på nuvarande plats.  
Damkommittén har möte nästa onsdag och tävlingskommittén idag. 

   
§ 9  Rapport från banan 

 
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
Skylten om att skrika fore på hål 18 skall sättas ut omgående. 
Mikael kollar med Bobban om möjlighet med en Walk and Talk tillsammans med 
styrelsen. 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
 
Marcus har bearbetat några nya medlemmar som har företagsanknytning men det är 
svårt under rådande situation. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
   

Vårårsmötet genomfördes onsdag 10 juni på Degerfors Golf. Marcus och Leif 
representerade klubben. 
 

§ 12 50/50 
 
  Inget att rapportera. 
 
§ 13 Åtgärdslistan 
   

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

Leif föreslog att vi skall göra ett utskick och be medlemmarna efterskänka 
städavgiften i år. Vi avvaktar tills styrelsemötet i augusti. 
 Dammarna på hål 1 behöver röjas och trimmas runt om. 
 Då vi inte har klubbvärdar på helgerna har vi sämre kontroll på ej avbokade tider. 
Marcus gör ett utskick om avbokning samt att man skall gå ut på sin bokade tid. 
 
 

§ 15 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2020-08-24. 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 



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



Rapport från verksamheten juni 2020 

Vi är idag 1 708 medlemmar vilket är 42 fler än vid samma tidpunkt 2019. 

Det är 50 personer som genomför eller skall genomföra årets nybörjarutbildning, alla grupper är 

fullbokade och vi planerar för en ny grupp efter midsommar. Juniorlägret kommande vecka har 

nästan 30 deltagare vilket är mer än på många, många år. 

Trycket på 18-hålsbanan är fortsatt väldigt högt. 

Nedanstående siffror är beräknade till och med idag: 

Greefeeintäkterna på 18-hålsbanan har ökat med 100% 

Greenfeeintäkterna på 9-hålsbanan har ökat med 61% 

Försäljningen av rangekort har ökat med 42% 

Shopförsäljningen har ökat med 48% 

Intäkterna för uthyrning av golfbilar har ökat med 284% 

Intäktsförlusten för startavgifter vid tävling är ca 102 000 kr 

Trots den sista posten har omsättningen i kassan i receptionen ökat med 27,5%. 

Vi har sålt 184 Golfpass till Degerfors Golf till ett värde av 364 000 kr. 

Från och med 1 juli får vi starta tävlingsverksamheten igen. Tävlingskommittén kommer ha ett möte 

direkt efter styrelsemötet på måndag för att planera tävlingsverksamheten resten av säsongen. 

Restaurangen har utökat öppettiderna på eftermiddagarna, det har fortsatt korttidspermiterad 

personal vilket ställer till problem med öppettiderna. 

2020-06-11 

Marcus Grimstad 

 
  



Banrapport juni 

Efter en kall och torr vår så kom värmen och regnet till slut. Vi har haft en kraftig blomning på 

vitgröen i ett par veckor och det beror nog på den kalla våren och snabba omslaget till sommar. 

Annars är jag nöjd med hur det ser ut och de små skönhetsfläckar som finns på några greener läker 

ihop under säsongen.  

Vecka 24 gjordes en kraftig vertikalskärning på 18 hålsbanan och vecka 25 blir det spikning och 

dressning.  

Vecka 26-27 blir det djupluftning på greener och tee.  

Vattentågen är igång igen för att hålla fairway frodig och fräsch. Nedklippning av greener och 

fairwayytan på övningsområdet är påbörjat och chippgreenen är nysådd.  

Green 7 är också nedklippt till 5,5 mm och vi fortsätter att sänka lite varje vecka. Alla nya greener 

kommer att dressas kraftigt framöver.  

Vi är inte helt nöjda än så länge med ett par nya killar i banpersonalen, mycket frånvaro, försovningar 

och allmänt loja. Jag har haft några samtal med dem och hoppas på en förbättring framöver. Litar 

dock ej på dem så att jag kan sätta dem på helgjobb, vilket drabbar mig och Christer.  

Vi har tagit fram ett formulär till personalen, ”Introduktion för banpersonal på Karlskoga GK”, se 

bilaga.  

Efter dödsolyckan på Barsebäck 2019 är det viktigt att när banpersonalen har fått sin introduktion 

om risker, maskinhandhavanden och andra rutiner skriver på pappret och visar att de har förstått. 

Kvittensen är viktigt att kunna visa för polis och andra myndigheter om olyckan mot förmodan skulle 

vara framme.  

/M.Heiche  

 

 


