
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 
 
Datum: 2021-01-25 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Jan Karlsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Mona Olofsson   Ledamot 
Bengt Holm    Suppleant 
Thomas Sättermann Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
 
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 
2020-10-19 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. 
745 tkr är ett rekordresultat för golfklubben. Även rangbolaget har gått bra, resultatet 
blir 45 tkr efter en del tidigarelagda inköp av utrustning i december för att hålla nere 
vinsten. Eventuell amortering av lånet mellan bolaget och klubben skall undersökas 
under året. 
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 
 Protokoll från möte med trivsel, senior och damkommittén, se bifogade bilagor. 

Fel veckonummer SM i protokollet från damerna, Marcus påminner Karin om att SM 
spelas v27. 
Ett utskick om seniorlagen skall ske snarast för att se hur stor intresset är inför 
säsongsstarten. 
   

§ 9  Rapport från banan 
 
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga. 
Mikael vill ta ned björk och ta bort stenröset framför vänstra bunkern på hål 5 innan 
renovering av tee startar för att se exakt placering av tee. Jobbet med renovering av 
tee planeras till hösten för att sprida ut jobben över säsongen. 
 

§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 
Peter Hedin kommer hjälpa till med marknadsföring ideellt under våren. Marcus och 
Peter tar fram reklampaket så snart som möjligt.  
Marcus och Mikael kommer att träffa Ios El för att prata laddstolpar och solceller, 
Björnbergs IT är en ny, stor partner på väg in. Marcus hoppas slutföra affären inom 
kort. 
 

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
Åke Holt, mångårig ledamot i distriktsstyrelsen, har tyvärr avlidit i sviter av Covid-19. 
Inget tävlingsmöte har genomförts i distriktet ännu. 
 

§ 12 50/50 
Marcus skickar ut information om 50/50 till styrelsen så vi kan ta ett beslut nästa 
möte om vi skall vara med i projektet.     

 
§ 13 Åtgärdslistan 
   

Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga. 
Styrelsen beslutade att vårårsmötet skall genomföras digitalt. 

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

 Bengt kontrollerar detaljplanen innan ett nytt förslag om arrende skickas till Mari. 
 
§15  Tillgänglighet 18-hålsbanan 

En arbetsgrupp bestående av Marcus, Mona, Bengt, Thomas och Jan skall kika på 
bokningsregler, eventuella medlemstider, ankomsregistrering samt avgift för No 
Show. Ett förslag skall lämnas till styrelsen inför nästa styrelsemöte, Bengt Holm är 
sammankallande 

. 
§16  Övriga frågor 



Det nya tomtområdet söder om rangen skall planläggas. Marcus och Leif träffar 
representanter från kommunen för att säkerställa att problemen vi har med Södra 
Parvägen inte upprepas. 
 
Mona efterlyser klubbkläder för de juniorer som representerar klubben. Marcus tittar 
på det. 
Thomas Sättermann ansvarar för slaghallen för de som är intresserade.  
 
  

§ 17 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2021-03-15 
 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
 
 
 
Marcus Grimstad         Mikael Heiche 
 
 
Styrelsemöten och årsmöten 2021 
 
2021-01-25 
2021-03-15 
2021-03-25 (vårårsmöte) 
2021-05-17 
2021-06-14 
2021-08-23 
2021-10-25 
2021-11-25 (hösårsmöte)  



Rapport från verksamheten januari 2021 

Vi är idag 1 720 medlemmar vilket är 61 fler än vid samma tidpunkt 2020. 

Bokslutet i golfklubben är i stort sett klart, resultatet blir ca 758 tkr före skatt jämfört med budgeterade 
62 tkr. Pandemin har gett golfen en riktig skjuts uppåt vilket visar sig i resultatet. Vi har ökat 
beläggningen på banan med 51% jämfört med 2019 och antalet gästronder har ökat med 45%.  

Bokslutet för Karlskoga Drivningrange AB utförs av Baker Tilly måndag 25/1 och resultatet före 
bokslutsjusteringar och skatt blir ca 40 tkr. En del inköp som var planerade till 2021 gjordes i december, i 
samråd med Robert, för att hålla nere vinsten i bolaget. Det gällde 20 nya hyrvagnar, 10 nya 
utslagsmattor samt 4 nya soffor till range och övningsområdet. 

Jag hjälpte Nora GK med deras årsfakturering i december och jag har även varit på ett helgdagsbesök på 
Kristinehamns GK för att hjälpa dem med GIT och andra frågor. 

Turbulensen i Lannalodge efter deras kraftiga ökning av årsavgifterna har gett oss ca 25 fullbetalande 
medlemmar. Vi har hittills 4 medlemmar som har gått över till Degerfors Golf på grund av att Golfpasset 
har försvunnit men vi har samtidigt fått 5 nya medlemmar från dem. 

En digital klubbchefsträff kommer att genomföras i distriktet 2 februari med Stefan Jansson och Mikael 
”Bobban” Frisk från SGF. 

Jag, Leif och Lennart Febring Landö har träffats för att se över årets tävlingsprogram. Vi planerar för en 
full tävlingssäsong så får vi se hur läget utvecklar sig under våren. Fjolårets uppskjutna SM genomförs i 
länet vecka 27. I Karlskoga spelas Två generationer mixed och Mor/Dotter 6-7 juli med inspel 5 juli.  

Lennart Nilsson och Christer Karlsson har under vintern byggt en ny sittplats, med betydligt högre 
takhöjd, mellan 18:e green och klubbhuset där man kan sitta och räkna ihop scoren. Den gamla 
sittplatsen var delvis rutten och behövdes verkligen bytas. 

Thyras har startat med de planerade arbetena på banan vilket Mikael tar upp i sin banrapport. 

Det förslagna samarbetet med Karlskoga Kommun om fritt spel på 9-hålsbanan för alla barn/ungdomar 
till och med 18 år lades på is i december på grund av Coronasatsningen med lokala presentkort till alla 
anställda i kommunen. Jag har pratat med Tony Ring och vi tar nya tag i år för att komma i mål med 
projektet. 

  

2021-01-19 

Marcus Grimstad 



Banrapport januari 2021 

Banförbättringsarbetet med vår samarbetspartner Thyras AB har påbörjats. Grovplaneringen på tee 
8 är klar samt nya vägen från hål 7 till 8. På hål 4 byggs tee 49 och 53 om från grunden inkl ny 
bevattning. Dräneringsarbetet runt green på hål 4 ska göras klart och det sista är att greenområdet 
på hål 1 skall justeras. Håligheter och bakre vänster bunker skall läggas igen. Den planerade 
renoveringen av tee 49/53/57/60 på hål 5 får vänta till hösten 2021. 

I mellandagarna gjordes vintertäckning på greener 1-3-5-8-10-17. Tajmingen blev perfekt innan 
snötäcket kom. Hösten blev en blöt historia så alla jobb som var tänkt kunde inte genomföras. Jag 
hade velat dressa greenerna mer och luftat färdigt fairway men avstod för att minimera körskador. 
Strax innan jul så var jag i Kristinehamn och hjälpte dem med att spruta bekämpningsmedel mot 
snömögel på greenerna. Christer har startat service på maskiner, Lars N röjer sly på 18 hålsbanan 
och Leif kör skidspår. Gruppen med Kjell Ivarsson och Manfred i spetsen har börjat med en 
ytterligare förlängning av vildsvinsstängslet. Vi förlänger det med 200 m söder ut fram till 150 m 
pinnen på hål 13.  

Till sist så kan vi vara överens om att vädret långt ifrån perfekt. Tövädret nu gör att vi har väldigt 
mycket vatten i botten på snötäcket och när det nu fryser till igen så får vi tjock is på greenerna. Det 
blir till att övervaka greener och väderprognosen för att se hur vi går vidare.  



Minnesanteckningar Damkommittén 210121 

 

Närvarande: 

Turid Gunnarsson 
Inger Ivarsson 
Ulla-Britt Lidner 
Anna-Lena Lindstedt 
Karin Stenström 
 

§ 1 Mötets öppnande. 

§ 2 Tisdagsträningen fortsätter vi med; skidåkning eller promenad allt efter väderlek. Turid ansvarar 
för informationen i FB-gruppen samt skickar till Marcus. 

§ 3 Det blir ingen upptaktsträff för Damerna och ingen vårresa. 

§ 4 SM-golfen planeras till v 28 och semestergolfen till v 29. 

§ 5 Damernas tisdagstävlingar planeras att starta 210427, starttiden tidigareläggs till 16.30. Vi spelar 
18 hål före semesteruppehållet (v 27-30) därefter 9 hål förutom 210803. Kostnad 50 kronor, priser 
som förra året, en klass. 

Diskussion fördes angående mixtävlingar i klubben. 

§ 6 Yvonne Bergman har åtagit sig Dam 6:an, Turid och Ulla-Britt åtar sig Ladies Trophy. 

§ 7 Planering för Nyckelhålet är igång. Tre kvaltävlingar på respektive klubb, för Karlskogas del 
210511, 210615 och 210803. Final Kumla 210905. 

§ 8 Augustisvingen planeras till 210808. 

§ 9 Styrelsen efterfrågar damdeltagande i Valberedningen och i Tävlingskommittén. Ingen 
ordförande i damkommittén men Karin står som kontaktperson. 

§ 10 Maria Neurisser tillfrågas om hon vill vara med i Damkommittén. 

§ 11 Damkommittén behöver uppdatera kontaktuppgifter samt att nytt kort tas. 

§ 12 Nästa möte bestämdes till 210325 varefter mötet avslutades. 

 

Karin Stenström 



Minnesanteckningar från Seniorkommittémöte 2020-12-30 
Närvarande: Gunder Eriksson, Leif Herlufsén, Per-Anders Fors, Thomas Sätterman, Manfred 
Wasserfaller, Marga Carlsson och Kerstin Hjersing. 

Föregående protokoll från 2020-09-22 lästes upp av Gunder och godkändes. 

Gunder gjorde en kort sammanfattning av året 2020, vilket har varit ett mkt annorlunda år pga 
Coronapandemin. Vi kunde inte ha våra måndagstävlingar som vanligt, eftersom vi följde SGF´s 
uppmaning att inte genomföra några klubbtävlingar.  
Seriespelet ställdes också in men ersattes med matchspel mellan de olika lagen. Initiativ till detta 
togs av lagledarna. 

Ekonomirapport över året 2020 från Mats-Olov redovisades av Gunder och godkändes av oss. 

Gunder och jag tackade för vår tid i seniorkommittén, eftersom vi båda beslutat att avgå. Gunder 
överlämnade ordförandeklubban till Manfred, som började sin tid som ny ordförande med att 
avtacka Gunder och mig genom att överlämna var sin vinflaska till oss. Tack så väldigt mycket för 
detta! 

Marga valdes in i kommittén, för att efterträda mig som representant för klubbens damer. Om hon 
dessutom tar över sekreterarposten blev inte helt beslutat! Hennes eget förslag var att den uppgiften 
skulle fördelas enligt ett rullande schema. Detta får ”nya” kommittén besluta vid nästa möte. 

Manfred ställde frågan om det står skrivet vad seniorkommittén har för uppgifter. Det finns inga 
statuter för detta, men klubbens verksamhetsplan bör vara rättesnöret. Finns att läsa på klubbens 
hemsida. 

All ekonomi som rör seniorerna går genom Kga GK´s ekonomi. Ev. utlägg, som man vill ha ersättning 
för, ska verifieras med kvitto och lämnas till Marcus för justering. 

Lång diskussion följde huruvida antalet serielag ska utökas. Vi beslutade att behålla 3 H75 lag, 2 H65 
lag, och Dam 6:an. Tyvärr finns ingen lagledare för Distriktsserien (som består av 3 herrar och 3 
damer). Är någon intresserad av att bli lagledare? Leif åtar sig att kolla upp om samtliga nuvarande 
lagledare står kvar. 
Vi diskuterade även om det var dags för ett H80 lag. Hör av er om intresse för detta finns. 
Det finns medlemmar som frågat hur man kan komma med i lagen. Vid upptaktsträffen på våren 
uppmanas de som vill vara med att själva anmäla intresse till resp. lagledare. 

Eftersom vår klubb ger reseersättning och man inte betalar greenfee, när man spelar på andra banor 
betalar man tillbaka till klubben med att plocka bollar på rangen. Varje lag har sina veckor enligt ett 
rullande schema. 

Vi beslutade att höja startavgiften på våra måndagstävlingar till 60:- (lika som i Dfs). Man ska även 
kunna betala startavgiften i förväg via internet om man vill vid anmälan. 
Nytt för år 2021 är också, att man även vid partävlingar själv får välja tee. 
Vi diskuterade även om vi skulle införa fler olika spelformer på våra seniortävlingar, men vi kom fram 
till att det är bra fördelning som det är nu. 4 partävlingar och resten individuella tävlingar, som ska 
ingå i OOM. 

Nytt PM angående seniorgolfen finns att läsa på hemsidan. 

Om vi inte kan komma igång med seniortävlingar 2021 heller pga Coronan upprepar vi årets 
matchspel inom serielagen. Vi får dock hoppas att så inte blir fallet! Vaccineringen är ju redan igång 
och bättre tider kommer säkert hoppas……. 

…..Kerstin, som för sista gången höll i pennan i dessa sammanhang. Tack för mig! 



Möte trivselkommittén 8 dec 2020 
Närvarande: Leif Herlufsén, Kristina Nygren, Kjell Ivarsson, Karin Stenström, Anders Öhrn och Susann 
Öhrn  
 
1. Genomgång av medlemsundersökning 
Ambassadörspoäng 59 vilket är bra. 
Det är framförallt Restaurang o Kiosk samt starttider där det finns tydligt behov av förbättringar. 
Kommittén ser att det är framförallt är viktigt att styrelsen redovisar resultatet och går igenom det 
med de olika intressenternas respektive områden i enkäten.  
Input fr trivselkommittén :  
-Kamera inomhus i kiosk, ta bort allt som inte är nödvändigt, Karin och Ninni kan fungera som 
rådgivande.  
-Starttider vi föreslår till styrelsen att senaste avbokningstid sätts till 2timmar. Ej 
ankomstregistrering. No show up avg 200:-. 
 
2. Hösttävlingarna på lilla  banan avslutades i enlighet med SGF rekommendationer. Priser är 
utdelade.  
 
3. Trivselkommittén undrar hur tävlingskommittén ser på tävlingar under nästa år. Leif tar frågan 
vidare.  Vi ser gärna att det anordnas en gemensam tävling av tävlings- och trivselkommittén.  
 
4. Övriga frågor 
 
Nästa möte mht Corona sätts ute till 20 dec.  
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