
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2021-05-17 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Jan Karlsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Bengt Holm    Suppleant 
Thomas Sättermann Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande 
Mona Olofsson   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 
2020-03-15 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 

 
Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 



 
 

§ 7  Ekonomirapport 
Robert föredrog ekonomirapporten. 
Läget är stabilt och enligt plan. Bengt efterfrågar en mer långsiktig investeringsplan.  
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 Inget att rapportera. 
    
§ 9  Rapport från banan 

Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
Träden vid tee på hål 5 skall tas bort. Test av vit sand i bunkrarna på hål 3. 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
Volkswagen/Möller Bil har hoppat av och VW Masters är borttagen 
Tomas och Bengt har gjort en översyn utvändigt på våra fastigheter, arbetet 
fortsätter under sommaren och en 5-årsplan skall upprättas. 
Nya armaturer skall monteras i vagnboden, är budgeterat 20 tkr. Även en 
dörrstängare med fördröjd stängning skall monteras i samband med byte av den 
trasiga dörrstängaren i klubbhuset. 
Buslivet på parkeringen fortsätter, Marcus kontaktar Q Security för bevakning under 
två månader. 
  

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
Vårårsmötet i distriktet kommer hållas digitalt i juni, Marcus och Leif deltar. Thorsten 
H håller koll och informerar om tävlingar i allmänhet och SM i synnerhet i samband 
med nya rekommendationer från SGF. 
 

§ 12 50/50 
  Lång diskussion kring klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50.     
 

Styrelsen beslutade att 
   Inte anmäla sig till utbildningen under 2021. 
 

Styrelsen var överens om att jobba mer aktivt med 50/50-klubbutveckling-vision-
långtidsplanering och att dörren till utbildningen inte är helt stängd i framtiden.   

 
§ 13 Åtgärdslistan 
  Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga. 
     
§16 Övriga frågor 

Vi avvaktar besked om tävlingar och seriespel, mer information kommer från 
förbundet och distriktet under denna vecka. Styrelsen gav Marcus i uppdrag att 
skicka en krans till Lennart Perssons begravning samt en gåva till 
Barncancerfonden. 
 

 Introduktionskorten som delas ut av distriktet fördelas av Marcus och Micke 
kommande säsonger. 
 
 

§ 17 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2021-06-14. 



 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

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



Rapport från verksamheten maj 2021 

Vi är idag 1 726 medlemmar vilket är 55 fler än vid samma tidpunkt 2020. De som inte har betalat sin 

faktura är nu bortplockade som medlemmar. 

Samtliga fyra grupper för Grönt Kort har varit fullbokade och en femte grupp startar 25 maj. 

Golfäventyret, grönt kort för juniorer, startade i söndags med 11 deltagare. 

Städdagen genomfördes 10 april med 100 deltagare. 

Matilda Jonsson praktiserar i receptionen under fyra veckor vilket har varit en avlastning för mig. Hon 

har lärt sig GIT och kassan och är väldigt omtyckt bland gäster och medlemmar. Pennie Österberg 

börjar sin anställning 14 juni. 

Tävlingsförbudet förlängdes i måndags till 31 maj, besked om SM kan genomföras vecka 27 kommer 

senast 30 maj. 

På grund av det kalla vädret är beläggningen på banan och försäljningen i shopen inte på samma nivå 

som 2020 förutom på helgerna då det är fullbokat. 

Jag har skickat en hel del påminnelser till de som missat att ankomstanmäla sin starttid. Jag kommer 

att göra ett allmänt utskick inom några veckor att inkörningsperioden är slut och att från och med nu 

kommer skickas ut fakturor till de som inte sköter ankomstanmälan. 

Förslaget om fritt spel för ungdomar till och med 18-års ålder på 9-hålsbanan har avslagits av Kultur- 

och föreningsnämnden och ansökan har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

2021-05-11 

Marcus Grimstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Banrapport maj 
 
Det kalla vädret har gjort att det inte har hänt så mycket med grästillväxten förrän nu. Det är 
framförallt tee och fw som behövt värme nu när vi har fått vatten. Alla ytor är gödslade och 
nu väntar vi.. 
 
Jag är otroligt nöjd att greenerna ser ut som de gör med tanke på vädret,det tar tid innan 
skadorna läker ser vi.  Det har blivit mycket gjort sedan stora delar av säsongsarbetarna har 
börjat. Green 4 kunde öppnas direkt efter ett riktigt bra jobb av killarna med torvningen. 
Bunkern på hål 1 är igenlagd och torvad så med lite värme och gödsel så växer det ihop snart.  
 
Tyvärr så har teebyggnationerna släpat lite men tee 49/53 på hål 4 är sådd och det återstår 
endast lite finish jobb runt omkring. 17 maj kommer Thyras tillbaka så att vi kan färdigställa 
tee på hål 8. Vi har haft en besvärlig uppstart med bevattningen där ordet otur är ett bra ord.  
 
När vi startade upp den stora pumpen så fick vi den inte att gå för fullt utan den gick på 
halvfart. Vi undersökte allt som kan tänkas göra. El, skräp i bottenventilen, läckage och till 
sist lämnade vi in pumpen på översyn. Det visade sig att det var rester från ett rostigt 
inloppsrör som låg i botten och spökade samt ett fel i elskåpet och tyvärr så gick det inte att 
rädda pumpen. Pumpen var från 1994 så reservdelar gick ej att frambringa och vi blev 
tvungna att köpa en likvärdig Grundfos pump. Man ser nu en otrolig skillnad i tryck mellan 
gammal och ny pump när spridare längst bort på slingan kastar både långt och snabbare.  
 
V.19 hyrde vi en Air2g2 för att djuplufta greenerna och det ska bli riktigt intressant att se hur 
våra gamla push up greener svarar på det. Rasmus och Lennart jobbade skift så på 3 dagar 
körde vi sandgreenerna 1 gång och dubbelkörde alla jordgreenerna. Maskinen trycker ner 3 
spjut på 2 olika djup och skjuter ner luft i profilen. Det blir en sprängverkan nere i backen och 
det kommer inte att påverka spelet efter utfört arbete.  
 
Vi började redan förra året att prata om att byta bunkersand mot en vit produkt från 
gåsgruvan i Filipstad. Bryngfjorden och Saxå har det i sina bunkrar och nöjda spelare. Vi 
kommer under säsongen prova i två bunkrar för att höra vad medlemmarna tycker.  
 
Elstängslet på hål 13 blir klart v.20. Det har kommit en hel del regn och när vi inte har någon 
avdunstning eller plantor som suger vatten så får vi mycket stående vatten. Allt regn gör att 
ruffklippning och fw klippning får vänta tills det blir torrare p g a körskador. Bilförbud 
tillsvidare. För övrigt så ser vi ett stort slitage på banan efter denna kalla vår och det kommer 
ta tid innan det läker ihop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


