
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2020-08-24 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Liselott Abrahamsson Ledamot 
Bengt Holm    Suppleant 
Jan Karlsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande: 
Robert Carlsson  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 
2020-06-15 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 
 

Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 
 
 



 
 
§ 7  Ekonomirapport 

 
Marcus föredrog ekonomirapporten, se bifogad bilaga. 
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 
 Protokoll från möte med Damkommittén, se bifogad bilaga.  
   
§ 9  Rapport från banan 

 
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
Mikael stänger nya green 7 mitten av september så den får vila och växa till sig inför 
invintring, spel kommer därefter ske från nya tee till gamla green från matta som 
flyttas varje dag. Även tee på övriga korthål kommer ske från matta. 
Fokus på renovering och ombyggnad av tee kommande år. 
 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
 
På grund av Covid-19 kommer vi ej genomföra någon sponsorgolf i år. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
   

Höstårsmötet kommer hållas 26 oktober. 
 

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

Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga.  
   
§14  Samarbete Degerfors Golf 
 

Marcus och Leif träffar representanter från Degerfors Golf för att diskutera fortsatt 
samarbete under 2021. Styrelsen anser att Golfpass är den samarbetsform som 
skall gälla med en höjning av avgiften om max 100 kr. 

 
§14  Förfrågan om markköp 
 

Se bilaga angående förfrågan om markköp. Bengt undersöker marknadsvärde, 
detaljplanen samt eventuella servitut. Marcus kollar med Mari om ett arrende under 
en längre tidsperiod kan vara ett alternativ. 

 
§14  Övriga frågor 
 

Marcus lämnar besked till Tony om styrelsens åsikt om ersättningsnivån för fritt spel 
på 9-hålsbanan för juniorer/ungdomar 0-18 år. Samarbetet skall löpa över 10 år med 
en ersättning om 100 tkr per år.  
 Marcus gör ett utskick om styrelsens vädjan till medlemmarna att efterskänka 
städavgiften i år. De som absolut inte kan tänka sig det kommer få genomföra sin 
städdag på drivingrangen. 



 Föreningen Funkis vill använda restaurangköket vintertid för att producera matlådor. 
Marcus träffar Lovisa för att diskutera ersättning för merkostnader för klubben.  
 

Styrelsen beslutade att 
tidigarelägga investeringen av en ny combiugn till restaurangen om köket skall 
användas vintertid. Kostnaden är ca 75 tkr. 

 
 Plockning av rangen skall även innefatta de ligor som får administrativ hjälp av 
klubben kommande säsonger. Marcus & Leif ordnar. 
 
 Info i guide och teeskylt skall med kommande år om green på hål 7 bakom green på 
hål 9. Mikael kommer släppa upp gräset bakom green på hål 9 för att stoppa 
toppade inspel. 
  

§ 15 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2020-10-19 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 

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



Rapport från verksamheten augusti 2020 

Vi är idag 1 763 medlemmar vilket är 57 fler än vid samma tidpunkt 2019 och all time high för 

klubben. 

 

En hel del medlemmar från Lannalodge har redan aviserat byte till Karlskoga efter att avgifterna 

kommer att höjas på Lanna nästa år. De kommer även införa ett max antal ronder för det ”billigare” 

medlemskapet. Det känns högst tveksamt att vårt greenfeesamarbete kommer fortsätta under 2021. 

Till och med 19 augusti har intäkterna ökat, jämfört med 2019, med: 

18-hålsbanan 36% 

9-hålsbanan  48% 

Biluthyrning  133% 

Stuguthyrning 20% 

Rangen    20% 

Shop  50% 

Beläggningen på banan har ökat med 48% till och med slutet av juli. Startavgifterna på tävlingar har 

minskat med 38% då vi inte fick börja tävla förrän 1 juli.  

Totalt är resultatet i golfklubben jan-juli 669 000 kr bättre än samma period förra året! 

Golfveckan lockade 952 tävlande under 5 dagar och vi fick mycket publicitet i lokalpressen vilket är 

roligt. 

En av våra golfbilar blev stulna under förra veckan och är i princip skrot. Bilen hittades vid 

Råbäcksspåret i Degerfors helt sönderkörd. Stölden är polisanmäld och anmäld till vårt 

försäkringsbolag, vi får klara oss på 7 bilar resten av säsongen. Lennart Nilsson och CK har under 

veckan skruvat dit fästen för kraftiga klass 3 kättingar och hänglås på stolparna till skärmtaket vilket 

skall stoppa fler stölder. 

Elisabeth Björn på Degerfors Golf har kontaktat mig för att bestämma tid för ett möte angående 

fortsatt samarbete. Vi har sålt golfpass för 372 000 kr på Degerfors Golf och de har sålt för 51 000 kr 

hos oss. Jag har ställt frågan till henne via mail om de redan nu har ett färdigt förslag till annan form 

av samarbete inför 2021 som vi kan ta ställning till på styrelsemötet på måndag. 

2020-08-20 

Marcus Grimstad 

 

  



Banrapport augusti 2020 

Varmt och torrt nu i flera veckor och mycket spel. Skötselschemat har kunnat följas trots högtryck på 

banan. Under v.31 så gödslades greener och tees rejält för att vara starka och med god tillväxt när vi 

gick in i augusti. Greenerna har lite för bra tillväxt fortfarande som bör avta i närtid men enligt analys 

så mår de riktigt bra och inget angrepp eller sjukdomar för tillfället. I månadsskiftet aug/sep så kan 

stressjukdomar komma men i år känns plantorna starkare än i fjol och förhoppningsvis så klarar vi oss 

bra i år. Våra tees har också bra tillväxt och det behövs med detta speltryck. Alla tees på korthålen 

och tees där det spelas mycket järn har tagit stor skada och om speltrycket fortsätter så här så får vi 

stänga av grästee på de hålen i slutet på september för lagning och återhämtning. Nya green 7 har 

fortfarande lite skalperingsskador i rundvarvet och kommer börja återhämta sig när vi släpper upp 

klipphöjden. Fw är torr beroende på att vi inte har inte haft resurser i semestertid att köra vattentåg. 

Så fort värmen har tryckts bort och vi får svalare och regn så kommer fw att gödslas och stickluftas.  

På personalsidan så anställde vi Evald Håkansson 3 veckor i juli för att säkerställa att normal skötsel 

kunde utföras. Som nämnts förut så är inte några i årets personalstyrka pålitliga vad gäller närvaro 

och att komma i tid, det visade sig att vi tog ett bra beslut där. Rasmus Iwanczyk jobbade på sitt 

sommarlov och har nu slutat. Vi har nu 4 säsongsarbetare kvar till 31/8. Hugo Eriksson slutar 31/8 

efter överenskommelse. Han skulle ha jobbat till 31/10 men har kommit in på skola på annan ort. Vi 

letar efter en ersättare för anställning september-oktober.  

För övrigt så måste personalen hyllas lite också för p g a det höga speltrycket så har vi startat 

banarbetet 5.30 under juli månad samt inte tagit frukostrast innan vi har klippt klart greener, tee och 

fw. Vissa dagar har vi fått haft spelförbud 06.00-08.00 så att vi har fått jobba med greenerna och 

klippning utan stress. Kommunikationen spelare och banarbetare har funkat bra med endast någon 

incident. Vi har haft 3 mycket duktiga feriearbetare via kommunen under sommaren och 

förhoppningsvis kan vi anställa någon av dessa 2021 under sommarlovet.  

Kommande arbeten:  

V.35 Kraftig vertikalskärning och dressning av greener 

V.37/38 Hjälpsådd greener   

 

  



Minnesanteckningar Damkommitten 200817 

 

Närvarande: Lise-Lott Abrahamsson, Gunvor Ek Karlsson, Turid Gunnarsson, Ulla-Britt Lidner, Ann 

Karlsson, Karin Stenström 

 

§ 1 Lise-Lott öppnar mötet och Turid hälsar välkommen. 

§ 2 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§ 3 Inget att rapportera från styrelsen eller ÖLGF. 

§ 4 Årets golfvecka fungerade bra med många deltagare. 

§ 5 Inget att rapportera från Trivselkommitten. 

§ 6 Genomgång av Augustisvingen 200822. 2 klasser, första start kl 09.00. Ywonne sponsor, priser 

hämtas ut på Lanna. Närmast hål på 7:an samt ett utlottningspris på scorekort som ej vunnit. 

§ 7 Damgolfen på tisdagar har haft få deltagare efter semesteruppehållet därför bara en klass. 

Avslutning 200915 med spel på Lilla banan och korvgrillning utomhus. 

§ 8 Det blir ingen Ut i det blå resa utan spel på Lanna 200830 för Damerna. 5 tider är bokade, Lise-

Lott ordnar med priser. 

§ 9 Det behöver fyllas på med ledamöter i Damkommitten, olika namn diskuterades för att tillfrågas. 

§ 10 Påminnelse att Damerna har bollplockning v 40. 

§ 11 Mötet avslutades. 

 

Karin Stenström 

 

 

 


