
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 
 
Datum: 2021-08-23 
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 
 
Frånvarande 
Mona Olofsson   Ledamot 
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 Thomas Sättermann 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 
2020-06-14 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 

 
Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 



 
 

§ 7  Ekonomirapport 
Robert föredrog ekonomirapporten. 
Det ekonomiska läget är fortsatt bra. 
 

§ 8 Rapport från kommittéer 
 Två protokoll från Damkommittén har inkommit. 

    
§ 9  Rapport från banan 
  Rapporten från Mikael presenterades. 

 
§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 

Skjuts till mötet 1 oktober. 
   

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
- 
 

§ 12 50/50 
- 
  

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

§16 Övriga frågor 
Planerna på padelbana i samarbete med Padelpitch läggs på is för tillfället. 
Beläggningen på utomhusbanorna vid Bofors är väldigt låg och det är lätt att boka 
tider inomhus, även nu innan WAP har öppnat sin anläggning i Storängen vilket 
indikerar ett vikande intresse. 
 
Ett planeringsmöte för budget och 5-årsplan för anläggningen skall hållas på klubben 
1 oktober. Marcus skickar ut förslag om övergripande delar kring anläggningen som 
skall behandlas och styrelsen återkommer med förslag som Marcus sammanställer.  
 
Styrelsemötet 25/10 flyttas till 26/10. Robert bokar Stallet 25 november och vi 
avvaktar utvecklingen om smittspridning och restriktioner innan vi bestämmer om 
årsmötet skall hållas fysiskt eller digitalt. 
 

§ 17 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2021-10-26. 
 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
 
 
 
Marcus Grimstad         Thomas Sättermann 
 
Styrelsemöten och årsmöten 2021 
2021-10-26 
2021-11-25 (höstårsmöte) 



Rapport från verksamheten augusti 2021 

Vi är idag 1 782 medlemmar vilket är 28 fler än vid samma tidpunkt 2020. 

Beläggningen på banan har minskat med 13% jämfört med 2020 men är fortsatt hög då den ökade med 
50 % under 2020. 

Intäkterna har minskat en del jämfört med fjolåret men är fortsatt högre än ett normalår. 

SM genomfördes på Karlskoga 5-7 juli med totalt 94 spelare. En preliminär beräkning av ersättningen 
visar på 26 000 kr per speldag vilket ger oss totalt 52 000 kr. ÖLGF kommer söka nya 
kompensationsersättningar från SGF och RF då antalet deltagare var betydlig lägre jämfört med 2019 på 
grund av pandemin. Slutgiltig ersättningsnivå per speldag beräknas vara fastställd innan årsskiftet. 

Årets golfvecka genomfördes 12-16 juli med totalt 835 deltagare vilket är lägre än normalt. Vi tror att 
många har valt att åka och besöka familj och vänner runt om i Sverige som inte var möjligt under 
fjolåret. 

Efter att Securitas monterat livekameran mot rangen har vi inte haft några problem med avsiktliga bollar 
mot villorna på Södra Parvägen. Jag har pratat med två av de boende som har haft problem tidigare, 
även med snedslag, och det har inte kommit in några bollar sedan dess. 

Vi har problem med erodering av kanterna vid husvagnsparkeringen och vattenflöde från banan ner 
längs grusvägen och ner på tomterna nedanför parkeringen efter alla skyfall. Jag har kontaktat 
kommunen för att se vad de kan hjälpa till med då en del av marken som dikena ligger på är deras. 
Det kommer behövas sättas brunnar på vägen samt på husvagnsparkeringen samt rensa dikena för att få 
bukt med problemet. 

2021-08-17 

Marcus Grimstad 



Banrapport augusti 2021 

Regn och åskskurar har präglat sista veckan i juli och stora delar av augusti. Banan har inte tagit 
någon större skada hittills vad gäller gräset men vägar, bunkrar och husbilsparkeringen har tagit stor 
skada.  

Vi ser fortsatt att slitsdräneringarna och brunnarna på fairway gör stor nytta och sväljer vattnet 
snabbt men det vi har sett mer påtagligt i år är att vi måste få stopp på vattenmängderna som forsar 
ner från hål 3 mot hål 18. Vattnet spolar sönder bunkrarna på hål 18 och fortsätter ner mot tee på 
hål 1. Vägen vid tee1 och vägen ner mot husbilsparkeringen har spolats bort ett antal gånger och är 
oerhört tidskrävande att återställa. Det är akut att åtgärda dessa problem under 2022. 

Bunkrarna har spolats sönder flera gånger under säsongen och är ytterligare ett tidskrävande jobb 
att återställa. Ett stort problem är att sanden blandas med jord, lera och sten efter en wash-out. En 
stor fördel med Capillary Concreate som vi har i bunkern på hål 6 är att sanden förblir ren även om 
det spolar ner sanden lite även i den. Bör vi göra en 3 årsplan att dränera, bygga om och fylla våra 21 
bunkrar med capillary?  

Ett antal åsknedslag i närheten har slagit ut bevattningsstyrningen med utgifter som följd. Vi har fått 
byta dekodrar som startar pumpar och ventiler i omgångar p g a åskan. Vi har i nuläget 8-10 läckor 
på stamledningen som kommer att åtgärdas under september/oktober.  

Greenerna mår bra och är täta och fina men jordgreenerna är lite stressade och mjuka p g a regnet. 
Vi fortsätter att endast välta greenerna 1-2 ggr/vecka för att motverka stress samt dressa tätare.  I 
slutet av augusti kommer nya prover att tas för att se om det finns några sjukdomar som ligger och 
pyr inför hösten. Hjälpsådd av greener kommer att påbörjas i slutet av augusti och vi kör var 14:e 
dag i totalt 3 omgångar. Vi får en bra hjälp av Bengt Johansson och Kjell Björklund som lagar tee 
varje fredag.  

Vad gäller de nya utslagsplatserna som gräset inte vill etablera sig på så får jag göra en pudel. Gratis 
är gott men kan bli tokigt ser vi. Sanden dränerar helt enkelt för bra så det har varit omöjligt att hålla 
ytan fuktig för fröna att gro i. Nu lägger vi färdigt gräs på dem. Nya tee 49/53 på hål 4 öppnar första 
veckan i september då med en något högre klipphöjd och Tee 53/57/60 på hål 8 lägger vi gräs på 
v.35. Tee på hål 5 planeras att göras i september/oktober så att vi hinner få på färdigt gräs innan 
höst/vinter. 

Vi har nu mindre personalstyrka eftersom 3 sommarjobbare har börjat skolan igen. Då vi känner att 
vi inte räcker till med kvarvarande styrka så har vi anställt Dick Folkesson under september månad. 
Dick har varit banchef på Ribbingsfors, Kristinehamn och Asker i Norge tidigare. 



Mötesanteckningar Damkommittén 210816 

 

Närvarande: 

Gunvor Ek Karlsson 

Turid Gunnarsson 

Inger Ivarsson 

Anna-Lena Lindstedt 

Maria Neurisser 

Brith Persson 

Karin Stenström 

 

1) Mötet öppnades och föregående minnesanteckningar gicks igenom. 
2) Det är 13 anmälda till Augustisvingen lördag 21/8 men anmälningstiden har inte gått ut än. 

Brith hämtar priser hos Ywonne på fredag, Turid och Karin ordnar med goodie-bags på 
fredag. Inger kollar med Ekmans på torget om pris till Närmast hål på hål 7. Sören och Jörgen 
är starters och sköter prisutdelning. 

3) Få anmälda till Damgolfen efter semesteruppehållet. Inger kollar med Snäckorna om de 
eventuellt kan vara med nästa år. 

4) Till nästa år behöver vi ordna med ett schema för blomvattningen, för många av dem har 
torkat i år. 

5) Det återstår en omgång till av bollplockning för Damerna efter den här, start fredag 8/10. 
6) Vi är flera som har svarat på de olika enkäterna som skickats ut via mail och nu efterfrågar vi 

en redovisning av svaren. Kanske något för hemsidan. 

Karin Stenström 
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