
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2020-10-19 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Liselott Abrahamsson Ledamot 
Robert Carlsson  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 
2020-08-24 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. 
Ekonomin ser väldigt bra ut i både klubben och rangebolaget, resultatet i klubben är 
854 tkr bättre än vid samma tidpunkt förra året. 
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 
 Protokoll från möte med trivselkommittén, se bifogad bilaga. 

Fel tidpunkt för tävlingarna på 9-hålsbanan i minnesanteckningarna, första start är kl. 
10.00. Tre nya damer är på väg in i damkommittén. Manfred Wasserfaller tar över 
efter Gunder i seniorkommittén. 

   
§ 9  Rapport från banan 

 
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
Luftaren som skulle hyras in för att djuplufta greenerna är trasig, vi får skjuta på det 
till våren. Mikael tryckte på att det är viktigt att skapa utrymme för åtgärder på banan 
under högsäsong även om det är högt tryck med bokningar. 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
 
På grund av Covid-19 kommer vi ej genomföra något julbord i år för klubbens 
samarbetspartners. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
   

Jobbar mot SM 2021. Höstårsmöte 26/10. Junioröverenskommelsen behöver ses 
över till 2021, förslag finns om ett kort till alla juniorer med två spel på länets 
anläggningar. Golftjej Örebro läggs ned efter nedgång i deltagande de senaste åren. 
Golftinget skall återupptas, det blir ett gemensamt ting för alla grenar inom golfen 
utan uppdelning som det varit tidigare. 
 

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

Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga. 
   
§14  Budget och verksamhetsplan 2020 
 

Marcus gick igenom förslaget till budget för 2021, se bifogad fil. Verksamhetsplanen 
för kommande år kommer att justeras enligt budgetförslaget. 

 
 Styrelsen beslutade att 
godkänna budgetförslaget inför höstårsmötet efter justering 
för inköp av nya armaturer till vagnboden. 
 
 

 
 



§15  Samarbete Degerfors Golf 
 
 Vårt förslag om 150 kr i greenfee alla dagar i veckan godtogs inte av Degerfors Golf. 
 De kan gå ned till 200 kr på helgfria vardagar och helger efter kl. 14.00. All annan tid 
kostar det 250 kr. Tävlingsgreenfeen sänks med 50%. Samarbetet gäller endast 
fullbetalande medlemmar. 
 

Styrelsen beslutade att 
acceptera förslaget om samarbete mellan klubbarna 2021. 

 
§16  Förfrågan om köp av mark, Valåsen 2:55 
 

Bengt kollar rimlig prisnivå med Björn på kommunen. Försäljning av marken är inte 
aktuellt, om vi kommer överens blir det ett arrende över en längre tid. Förslaget 
presenteras på årsmötet för beslut. 

 
§17  Walk & Talk 
 

Genomgång av rapport från banvandringen. En uppföljning kommer att ske på 
styrelsemötet i mars för att se vad som har bockats av på listan. 
 En ny banvandring planeras att genomföras någon gång under 2021. 

 
§18  Medlemstak 
 

Vi håller noggrann uppsikt på inträden/utträden under vintern för att se vad netto 
ökning/minskning av antalet fullbetalande medlemmar blir inför säsongsstart. Efter 
att Lannalodge har ökat sina avgifter kraftigt inför nästa säsong har vi fått 14 nya 
medlemmar från dem under några dagar. 
 Eventuellt kommer en avgift införas för ”no show” under 2021. 

 
§19  Övriga frågor 
 

Vi ligger efter med slyröjning på 9-hålsbanan och rangen. Vi har fått en offert från 
Funkis på 75 000 kr för två månaders arbete med 2-3 slyröjare. Marcus och Robert 
tittar på vad det finns för utrymme i rangebolaget för röjning av rangen. 
 
För att komma tillrätta med problemen på rangen behöver vi köpa in en kamera med 
inspelningsfunktion samt en ny switch med PoE då vi börjar få en hel del enheter 
som strömsätts på det viset. Inget tillstånd krävs så länge vi följer regelverket kring 
kamera och inspelning och ordentlig skyltning sker. 
 
Marcus kollar med Kultur- och föreningsförvaltningen om möjligheten att hyra 
Teatersalongen för årsmötet då Stallet är lite för litet för att sprida ut deltagarna. 
 
Det kommer bli obligatorisk föranmälan till mötet via Min Golf. 
  

§ 20 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa styrelsemöte är konstituerande av styrelsen direkt efter årsmötet  
2020-11-26. 
 
Leif tackade alla närvarande, och särskilt Liselott som lämnar styrelsen då hon flyttat 
till Örebro, och förklarade mötet avslutat. 
 
 



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



Rapport från verksamheten oktober 2020 

Vi är idag 1 781 medlemmar vilket är 69 fler än vid samma tidpunkt 2019 och all time high för 

klubben. 

 

Intäkterna i klubben och rangebolaget är, nu när det är 3 speldagar kvar på 18-hålsbanan, på 

rekordnivå och i princip allt utom tävlingsintäkter har ökat rejält jämfört med tidigare år. Bara i 

oktober har greenfeeintäkterna ökat med 646%! 

Receptionen, receptionen och kiosken stänger söndag 18/10 för säsongen i samband med att 18-

hålsbanan stänger. Rangen kommer vara öppen någon vecka till om inte kylan slår till rejält. Då 

måste alla bollar plockas in och vattnet till bollautomaten slå av. På söndag genomförs städdagen på 

rangen för de som inte vill efterskänka sin städavgift. 

Jag har träffat Bumle, Nicklas och Ywonne för en utvärdering av säsongen och planering för 2021, 

minnesanteckningarna bifogas separat. 

Jag väntar på återkoppling från Tony Ring angående förslaget om fritt spel på 9-hålsbanan, han 

lovade att ringa mig inom kort. 

Funkis kommer fortsätta med matlådetillverkningen i restaurangen till och med årsskiftet till att börja 

med. De betalar en summa per månad för el/värme/vatten, avstämning sker vid årsskiftet. 

Öppettiderna i kansliet kommer vara varierande kommande halvår, jag har 32 semesterdagar och ca 

250 komptimmar som skall plockas ut under vintern och det ser ungefär likadant ut för Mikael. 

2020-10-15 

Marcus Grimstad 

 
  



Banrapport oktober 2020 

En varm oktober har gjort att gräset har haft en bra tillväxt vilket har fört med sig att vi har haft ett 

omfattande snömögel och Pythium angrepp på våra spelytor. Snömögelangreppet var riktigt svårt att 

få stopp på. Efter ett antal behandlingar så gav det med sig och vi ser lite skador på greenerna som 

dock har börjat att läka ihop p g a värmen och den bra tillväxten.  

På 18 hålsbanan på greenerna 1-3-5-10-17 ser jag fortsatt ett problem med alger som har trivts 

riktigt bra i år igen. Prokaryotiska cyanobakterier är det vetenskapliga namnet på det vi kallar blå-

gröna alger. Enligt fossila undersökningar kan man datera dessa bakterier så långt tillbaka som 3.5 

miljoner år. De finns både som encelliga och flercelliga, och bildar ofta en slemmig svartaktig yta som 

växer snabbt under varma sommarmånader. Bakterierna utsöndrar stora mängder 

socker(polysackarider), vilket gör dem stresståliga och detta gör att de kan överleva under extrema 

förhållanden. De växer genom att producera kedjor av celler som påminner om svamp. Allt detta 

tillsammans innebär att dessa bakterier är ytterst svårbehandlade och kan ställa till med stora 

problem. Vi finner dessa alger främst på greener som är kompakterade, blöta och där vi har partiell 

skugga under dagen. När greenerna blir glesa på p g a blöta så får algerna snabbt fäste. Vi har inte 

på många år djupluftat greenerna på riktigt, för ca 20 år sedan användes en Verti Drain på 30 cm djup 

men problemet var att greenerna var ospelbara i 4 - 5 dagar samt att de blev vågiga efter hjulspåren. 

Greenerna är riktigt kompakta från ca 25 - 40 cm djup och där har vi en utmaning vi måste ta tag i. 

Nu har det kommit ut lite nyare maskiner på marknaden som gör mindre skada på greenerna och 

med start v. 43 så startar vi ett flerårigt luftningsprogram. Vi ska hyra en maskin som skjuter ner luft 

30 cm ner i profilen och det blir en sprängverkan där nere. Jobbet tar 3 dagar att utföra på 18 

hålsbanan och vi kommer att köra vår/höst. Solljus och vindväxling är också en process som måste 

fortsätta och vi har planerat att gallra skog runt några greener i vinter. Ett stort problem är också att 

dräneringen på framförallt push-up greenerna är riktigt dålig eller obefintlig.   

Vi har haft besök av grisar igen på hål 10. Till följd av det har vi byggt ut elstaketet 130 m norrut mot 

green 11. Svea skog har planerat att gallra skog öster om hål 13 i vinter och när det är klart så 

kommer vi att bygga ut elstängsel norr/öster om hål 13. 

  V.43 stänger vi ner och plockar in/tvättar banmateriel.  

Vi har en grupp med gubbar som vill hjälpa till och jobba på banan i höst/vinter. Planerade jobb är: 

Torva av gräs från tees som skall renoveras, justera utslagsplatser P-3 banan, röja på rangen. 

Vi har fått en offert av Thyras AB på följande arbeten: 

Hål 1  justera grönområde vänster om green, lägga igen bunker och utöka greenen 

Hål 4 Två nya tees 49 - 53, dränering greenområde  

Hål 5 Nytt tee 49 – 60 inkl dränering 

Hål 7 Ny väg till tee 8 

Hål 8 Renovering tee 53 – 60 

Länk till Air2G2: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU

KEwi8horm87DsAhXwlYsKHSgeDO0QwqsBMAJ6BAgKEAs&url=http%3A%2F%2Fair2g2.com%2Fvideos

%2Fvideo-air2g2-full-demonstration-of-how-it-works%2F&usg=AOvVaw0Vu7M35xEI6QPsaSGTqgAi 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8horm87DsAhXwlYsKHSgeDO0QwqsBMAJ6BAgKEAs&url=http%3A%2F%2Fair2g2.com%2Fvideos%2Fvideo-air2g2-full-demonstration-of-how-it-works%2F&usg=AOvVaw0Vu7M35xEI6QPsaSGTqgAi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8horm87DsAhXwlYsKHSgeDO0QwqsBMAJ6BAgKEAs&url=http%3A%2F%2Fair2g2.com%2Fvideos%2Fvideo-air2g2-full-demonstration-of-how-it-works%2F&usg=AOvVaw0Vu7M35xEI6QPsaSGTqgAi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8horm87DsAhXwlYsKHSgeDO0QwqsBMAJ6BAgKEAs&url=http%3A%2F%2Fair2g2.com%2Fvideos%2Fvideo-air2g2-full-demonstration-of-how-it-works%2F&usg=AOvVaw0Vu7M35xEI6QPsaSGTqgAi


Möte i Trivselkommittén den 24 september 2020 
 

Deltagare: Kjell Ivarsson, Karin Stenström, Leif Herlufsén, Kristina Nygren, Susanne 

Öhrn (enbart inledningsvis) 

 

• Trivselkommittén har inte varit särskilt aktiv under perioden pga av Corona epidemin. 

 

• Susanne tog upp frågan om eventuell klubbresa inom Sverige till våren, vi får avvakta 

Coronaläget. 

 

• Stora banan stänger troligtvis i mitten av oktober, därefter kommer Trivselkommittén 

att fortsätta med tävlingar på Lilla Banan på söndagar och banan är då upptagen 

mellan 9.00 - 10.30. Max antal deltagare blir 32. Anmälan görs i GIT senast fredag kl 

12.00. Pris 50:- som swishas. Ingen prisutdelning. Fika kontinuerligt. TK ser till att vi 

kan hålla avstånd.  

 

• Info. Vid avslutningen av Bumles 36-54 ställde Trivselkommittén upp med 3 personer 

men några av de som anmält sig till avslutningen dök inte upp. Enligt deltagare har det 

varit så efter sommaruppehållet att fler som anmält sig ej kommit vilket inneburit att 

de som stod på kö inte kunnat vara med  Återkoppla till Bumle.  

 

• I samband med Funktionärsgolfen på söndag 27 september bidrar TK med presentkort 

i 2 klasser. 3 priser x 300:- i varje klass som utlottas.  

 

• Restaurangen stänger samtidigt som stora banan.  

 

• TK bör informera restaurangen om det är något som bör förbättras vid kiosken vid 

9:an. 

 

• Höstårsmöte 26 november. 

 

• Info från Damkommittén. Liselott lämnar damkommittén eftersom hon flyttar till 

Örebro. Ingen efterträdare finns ännu på förslag.  

 

• Leif informerade lite om samarbetet med med andra klubbar. 

 

• Ang Lilla banan: Mycket sten mellan hål 7 och 8. Sopa trappan hål 8. 

Hål nr 8 - Eken i vägen för både dam- och herre. 

 

• Vagnförrådet behöver en uppfräschning - Leif tog på sig den frågan. 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nygren 

 

 


