
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2021-03-15 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Jan Karlsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Mona Olofsson   Ledamot 
Bengt Holm    Suppleant 
Thomas Sättermann Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande 
Robert Carlsson  Ledamot 
 
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 
2020-01-25 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 

 
Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 



 
 

§ 7  Ekonomirapport 
Ingen ekonomirapport var klart till mötet. Det ekonomiska läget är stabilt i klubben 
och i rangebolaget.  
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 Se bifogade minnesanteckningar från seniorkommittén 
    
§ 9  Rapport från banan 

Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
Marcus har tecknat tre nya avtal till ett värde av ca 60 tkr och två till är på gång.  
Peter Hedin har börjat med att kontakta företag, han återkommer löpande 
kommande veckor.  
Thomas och Bengt ser över våra fastigheter och gör en underhållsplan för 
kommande år. Marknadskommittén behöver ses över inför säsongen 2022. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
  Inget att rapportera. 

 
§ 12 50/50 

 Marcus kontaktar Stefan Janson och bjuder in honom till ett separat 
informationsmöte angående Vision 50/50.   

 
§ 13 Åtgärdslistan 
  Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga. 
   
§14 Tillgänglighet 18-hålsbanan, arbetsgruppens förslag till styrelsen 

Bengt presenterade arbetsgruppens förslag till nya tidbokningsregler. Ligaspel som 
administreras av klubben förändras med tidigarelagd inlämning av spelare. 
Arbetsgruppen anser att om vi släpper ligaspelet fritt får vi motsatt effekt och 
tillgängligheten på 18-hålsbanan blir sämre.  

 
Styrelsen beslutade att 
godkänna arbetsgruppens förslag med reservation om att inköpet av en ny 
terminal skall godkännas av Robert. 

 
 Marcus ordnar med utskick till alla medlemmar med en inledande text om varför 

förändringen av reglerna sker. Utformning och text om reglerna skall testas på några 
medlemmar innan utskick så det inte skall finnas några tveksamheter eller 
frågetecken om vad som gäller.  

 
§15  Hål 17 i framtiden 
   

Styrelsen beslutade att 
tacka nej till att köpa fastigheten intill hål 17. 
 

§16 Övriga frågor 
Marcus ordnar med ett nytt torn vid bakre tee på hål 15. Placering sker i samråd med 
Mikael. 
På grund av tekniska problem fungerar inte inloggningen för alla medlemmar för att 
komma åt protokollen. Marcus lägger ut samtliga protokoll för 2020/2021 utan 



inloggning innan årsmötet. 
 
Ett medlemstak för antalet fullbetalande medlemmar diskuterades. Vi är idag 1 016 
fullbetalande medlemmar som har fri tillgång till banan. Vi avvaktar resultatet av 
årsfaktureringen innan ett beslut tas. Marcus mailar ut påminnelser inom kort och 
börjar spärra medlemmar som inte betalt sin faktura i början av april.    
  

§ 17 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2021-05-17, innan dess genomförs 
vårårsmötet 2021-03-25 digitalt. 
 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
 
 
 
Marcus Grimstad         Mikael Heiche 
 
 
Styrelsemöten och årsmöten 2021 
 
2021-03-25 (vårårsmöte) 
2021-05-17 
2021-06-14 
2021-08-23 
2021-10-25 
2021-11-25 (hösårsmöte)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Banrapport mars 2021 
 
Efter en kall period i slutet på januari och hela februari så försvann snö och is på en vecka. 
Det var bra att vintern blev kall och kort då vi ser att lite ytliga skador av isbränna, snömögel 
och frostskador på alla ytor mer eller mindre. De största skadorna är efter all körning på 
banan i samband med byggnationerna. Greenerna ser bra ut med endast några greener som 
har få eller lite snömögel. Då SMHI varnar för en snösmocka v.10 så har vi lagt på ett 
bekämpningsmedel så att snömöglet inte sprider sig mer. Man ser på några greener och 
fairways som har lågpunkter att det har legat is och att de har blivit brända i topparna men 
inte dött. Fairway har mer snömögel än greenerna men det är fortfarande svårt att se 
omfattningen. Det finns stora partier på fairway där rådjuren har hittat föda under 
kallperioden och på så sätt åsamkat skada. I maj och oktober har vi bokat in maskinen som 
skjuter ner luft i profilen vilket vi tror gör stor nytta mot kompakteringen på greenerna. 
Byggprojekten har rullat på bra och det återstår finjusteringar till våren samt ny bevattning på 
tee 49/53 på hål 4. Green 4 som har fått ny dränering återställs med greengräs från gamla 
hål 7, den igenlagda bunkern på hål 1 torvas med gamla teegräset från hål 8. Nya tee 49/53 
på hål 4 får en nysådd likt hål 16 och får spelas från matta tillsvidare. Elstängsel på hål 13 
fick avbrytas p g a tjäle men återupptas så fort det går. Tanken är att det blir ett staket efter 
hela högersidan på hål 13 för att småningom bygga ihop det med hål 10-11-12. Slyröjningen 
på Par-3 banan är i slutfasen och det blir väldigt bra samt att vi får hjälp av medlemmar att 
samla ris.  
Degerfors IF får en välklippt Stora Valla i år med nyslipat ifrån oss. 
 
2021-03-09 
 
Mikael Heiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport från verksamheten mars 2021 
 
Vi är idag 1 736 medlemmar vilket är 77 fler än vid samma tidpunkt 2020. 
 
Samtliga tre grupper för Grönt Kort är fullbokade, förra året hade vi 12 anmälningar vid den 
här tiden så det stora intresset för golf fortsätter. Jag har meddelat Bumle att de måste 
planera för minst två grupper till omgående. 
 
Pennie Österberg kommer jobba heltid i receptionen juni-sept, jag jobbar själv på vardagar 
tills hon börjar sin anställning. Liselott, Thea, Ida, Linnea samt eventuellt en person till 
kommer jobba på helgerna. Linnea kommer flytta till Stockholm under sommaren och lämnar 
då tyvärr klubben. Mikael är i princip helt klar med säsonganställningarna på banan. 
 
Tävlingsprogrammet för 2021 är i princip klart, förutom en tävling, och skall läggas ut på 
karlskogagk.se, FB och skickas ut via GIT. Golfveckan ligger som vanligt vecka 28 då det 
uppskjutna SM spelas vecka 27. Det råder fortfarande tävlingsförbud och det känns tveksamt 
att vi får tävla innan halvårsskiftet. 
 
Lennart Nilsson och Christer Karlsson har färdigställt ett regn/åskskydd som efterfrågades på 
ett årsmöte. Den är placerad vid tee på hål 14. 
 
Jag och Leif har haft ett möte med Lovisa på Funkis för att diskutera restaurang/kiosk inför 
kommande säsong. De kommer att lägga mer resurser på restaurangen för att försöka öka 
omsättningen och antalet gäster. De har anställt en person som kommer ha övergripande 
ansvar över restaurang/kiosk. Mer information kommer inför säsongstarten. 
 
Vårårsmötet i Örebro Läns Golfförbund är flyttat till juni. 
 
Årets städdag är planerad till 10 april med ett coronaanpassat upplägg. Det blir obligatorisk 
föranmälan via Min Golf och alla kommer bli tilldelade ett hål att städa, det blir ingen 
gemensam samling innan, och det kommer finnas krattor och säckar på de hål som skall 
städas. Man väljer ersättning vid anmälan vilken delas ut från och med veckan efter 
städdagen. 
 
Avtalsförslaget om arrende har godkänts av ägarna till Valåsen 2:24 och styrelsens förslag 
till årsmötet kommer med i TeeTime som skickas ut på torsdag. 
 
2021-03-08 
 
Marcus Grimstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll från seniorkommitténs sammanträde 2021-01-29 
 
Närvarande: Manfred Wasserfaller, Thomas Sätterman, Leif Herlufsén, Per-Anders Fors och 
Marga Carlsson 
Ej närvarande: Mats-Olov Engström 
 
Mötet gällde hur Kgk skall hantera sina seniorlag inför kommande säsong 
 
En intresseundersökning skall ske genom ett enkätutskick till berörda. Ansvarig för detta är 
Leif och Thomas. 
Detta skall ske snarast 
 
För att bilda ett nytt herrlag, H65 och uppåt fordras minst åtta spelare. Av dessa skall en 
lagledare utses vilken själv bestämmer laget. Dessutom skall spelarna hjälpa till med 
bollplockning. För övrigt ställer klubben upp med kostnaderna. 
 
Vid pennan Marga 
 


