
Protokoll fört vid Karlskoga Golfklubb’s årsmöte 
måndagen den 22 november 2021 i Stallet.  

 
 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Leif Herlufsén hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
Denna fastställdes till 38 röstberättigade medlemmar. 
 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
Mötets utlysande godkändes av mötet. 
 

4. Fastställande av föredragningslista. 
Föredragningslista godkändes av mötet. 
 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till mötesordförande valdes Anders Eriksson och som sekreterare  
Lennart Febring Landö. 
 

6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare som jämte mötesordförande 
skall justera mötesprotokollet. 
Kjell Ivarsson samt Manfred Wasserfaller valdes.   
 

7. Fastställande av medlemsavgifter, mål- och verksamhetsplaner samt budget för 
det kommande verksamhets- och räkenskapsåret, enl. TeeTime nr. 2 2021. 
Föreslagna avgifter, verksamhetsplan och budget godkändes. 
 
Verksamhetsplan  
 
Bana/ Mikael Heiche:  
En säsong som har varit både bra och tråkig är till handlingarna. En riktigt bra start 
vad gäller vinterskador och sjukdomar på greenerna. Fw och tee hade lite 
snömögelskador och tyvärr så blev det kallt och blött i maj vilket gjorde att 
återhämtningen tog lite tid. Banan var stängd 8 dagar i slutet på maj för blöta.  
 
Vi vintertäcker greenerna 1- 3- 5- 8- 10-17 med en tät plast som skyddar mot isbränna 
och tjockt snötäcke och att vi täcker just de greenerna beror på att de är mest utsatta    
pga. sitt läge. Dåligt med sol och vind gör att de utsätts för mer is och snö än övriga 
greener.  
 
Skötselplanen på banan har följts som planerat med vissa förändringar när vädret 
ställde till det. De nya utslagsplatserna som byggdes på hål 4 och 8 blev bra men det 
drog ut på tiden alldeles för länge. Anledningen är att sanden som vi använde var för 
dränerande, det var omöjligt att hålla ytan med gräsfrö fuktig. Sanden var gratis och 
fungerar mycket bra när vi använder grästorv i stället. Utslagsplatserna är nu klara för 
spel till 2022.    
Vädret är nog det som man kommer att minnas mest när man tänker tillbaka på 2021. 
Från 1 juli -31 okt så har vi fått ca 400 mm regn. Det har kommit stora mängder på 



kort tid i juli och augusti med översvämningar som följd och i september fram till idag 
så har det regnat nästan varje vecka. Vi tog beslutet att stänga banan i slutet på 
september mest för att vi helt enkelt inte kunde sköta banan och skador som uppstår.  
 
Det finns lite positivt med att vi stängde ner trots allt.  
·       Torvskador på fairway och tee har hunnit att läka till viss del.  
·       Vi har lagat läckor på bevattningens stamledning 
·       Tät och gammal dränering har åtgärdats på hål 3 och 4 
·       Vi har slyröjt hela banan inför nästa säsong 
·       Höger bunker på hål 14 är igenlagd med gräs. Fungerar nu som vattenuppsamlare 
 vid skyfall. 
·       Ny dränering och bevattning vid tee på hål 5 
·       Ny dränering i bunkern på hål 4. 
Vi har varje vecka under säsongen fått hjälp av medlemmar som vill vara med och 
förbättra banan. De har deltagit i banarbetet med klippning, lagat tee, trädfällning, 
putsat bunkerkanter, Jobbat på P-3 banan, rensat ogräs, snickeriarbeten, måleriarbeten, 
blomsterarrangemang. Stort tack till er damer och herrar!   
 
Planerade banförbättringar 2022: 
·       Hål 1, laga ojämnheter tee 57/60 
·       Hål 5, Nytt tee 49/53/57/60 och trädfällning 
·       Hål 9, utöka tee 49/53 och ny bevattning och dränering fw 
·       Hål 11, renovering tee 
·       Hål 17, renovera tee 53/57/60 
·       Hål 18, renovera tee 49 
·       Vägar 
·       Dränering hål 18, förbygga mot skyfall. 
·       Fortsätta att laga läckor på bevattningens stamledning. 

  
    

 Ekonomi / Robert Carlsson 
 
Robert informerade om årets ekonomiska resultat fram till dags dato. 
Jämfört med föregående år är det en liten försämring, men med tanke på att 2020 va 
”all-time-high” så pekar 2021 också på att bli riktigt bra.  
 
Budget för 2022 finns presenterad i TeeTime 2, 2021. 
 
Klubben har en mycket bra kassa och tack vare den föreslås en del investeringar vilka 
också presenteras i TeeTime 2, 2021. 
 
Årsavgifterna samt städavgifterna förändras till viss del enligt presenterat förslag i 
TeeTime nr 2, 2021. 
 
Mötet godkände budgetförslaget för 2022 i sin helhet. 

  
 
  



8. Val. 
 Valberedningen förslag redogjordes och mötet beslutade enligt nedan. 
 

Val av styrelsefunktionärer: 
 Ordförande: Leif Herlufsén Omval, 1 år 
 Ledamot: Bengt Holm Nyval, 2 år  
 Ledamot: Mona Olofsson Omval, 2 år  
 Ledamot: Robert Carlsson Vald 2 år 2020 
 Ledamot: Bo Lindstedt Vald 2 år 2020 
 Styrelsesuppleant: Thomas Sättermann  Omval, 1 år 
 Styrelsesuppleant: Anna Jonsson Nyval, 1 år 
 
 
 Val av revisorer: 
 Revisor: Christine Granath Omval 1 år  
 Revisor: Per Söderström Omval 1 år 
 Suppleant: Vakant 
  
 Valberedning: 
 Ordförande: Stefan Hallberg Omval, 1 år 
 Ledamot: Peter Bröms Omval, 1 år 
 Ledamot:  Vakant   
 
 Styrelsen önskar under året förslag på revisorsuppleant samt ytterligare ledamot till 

Valberedning och då helst en kvinna! 
 
 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
  
 Inga inkomna.  

 
 
10. Övriga frågor. 

  
Anders Eriksson berättade generellt om läget i golfsverige samt vissa delar som 
troligen kommer att tas upp på kommande förbundsmöte för beslut. 
 
Anders lämnade därefter över ordförandeklubban till Leif Herlufsén vilken avtackade 
honom för sina 19 år som ÖLGF´s ordförande och därefter förklarades mötet avslutat. 
 
 
 

  



Karlskoga 2021-11-22 
 

 
 
 
Vid protokollet: Lennart Febring Landö 

 
 
 

Justeras: 
 

 
 
 

Anders Eriksson  Kjell Ivarsson Manfred Wasserfaller
   
Mötesordförande  Justerare  Justerare 
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