
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 
 
Datum: 2021-10-26 
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 
Peter Bröms   Valberedningen 
 
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 
2021-08-23 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 
 - 

    
§ 9  Rapport från banan 
  Rapporten från Mikael presenterades. 

 
§ 10 Rapport från marknad- och fastighetskommittén 

Marcus berättade om en eventuell lösning med förvaring av maskiner i ridhuset. 
Marcus kontaktar Boquist för ett avtalsförslag och visning av lokalen. 
Fastighetsgruppen har inte haft något möte än, de återkommer med information. 
Marcus återkommer om marknadssidan. 
   

§ 11 Rapport från distriktsstyrelsen 
Höstårsmötet hålls i Örebro 8 november där Marcus och Leif närvarar.  
En ny ordförande och två nya ledamöter skall väljas på mötet. 
 

§ 12 50/50 
- 
  

§ 13 Budget och verksamhetsplan 2022 
Budgetförslaget presenterades, inga förändringar sedan budgetmötet förutom 
avskrivningarna på nästa års investeringar. 
 

Styrelsen beslutade att 
   godkänna budgetförslaget till höstårsmötet. 
 
§ 14 Samarbete Degerfors Golf 

Marcus har fått nej på förfrågan om Golfpass 2022. Vår avsikt är därför att  
fortsätta med greenfeeöverenskommelsen med Degerfors kommande säsong. 
Marcus och Leif träffar Elisabeth och Solveig måndag 1 november. 
Vi avvaktar med att besluta om Möckelnslaget då uppslutningen från Degerfors är 
väldigt låg. 2021 deltog endast 9 spelare från Dfs. Tävlingskommittén ser över 
eventuell ny samarbetsklubb för en tvådagarstävling.    
 

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

§ 16 Övriga frågor 
 Vi tackar nej till samarbete med Grön och deras trehjulingar.  

Marcus kollar med Inge på IOS angående ungefärlig besparing med den offererade 
luftvärmepumpen. 
 
 

§ 17 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs preliminärt 2022-01-24 



 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
 
 
 
Marcus Grimstad         Thomas Sättermann 
 
Styrelsemöten och årsmöten 2021 
2021-11-22 (höstårsmöte) 



Rapport från verksamheten oktober 2021 

Vi är idag 1 788 medlemmar vilket är 7 fler än vid samma tidpunkt 2020. 
 
Då 18-hålsbanan har varit stängd hela oktober har vi tappat en del intäkter men det är fortfarande en 
hel del spel på 9-hålsbanan. 

Receptionen har stängt för säsongen, rangen kommer vara öppen någon vecka till om inte kylan slår till 
rejält. Då måste alla bollar plockas in och vattnet till bollautomaten kopplas bort.  

Funkis kommer fortsätta med matlådetillverkningen i restaurangen och de har fullbokat på Halloween. 
De kommer även servera julbord i december och vi lägger vårt sponsorjulbord hos dem i år. 

Jag och Nicklas skall på juniormötet i distriktet måndag 25 oktober. 

Leif och jag representerar Karlskoga GK på Örebro Läns Golfförbunds höstårsmöte torsdag 4 november 
där Anders Eriksson och Thorsten Hellmark kommer avtackas. Valberedningens förslag till ny ordförande 
är Jonas Rosengren från Kumla. Förslag till nya ledamöter är Per Nyberg från Lindesberg och Jesper 
Edström som ni säkert känner till då han är från Karlskoga men är bosatt i Askersund sedan ett antal år. 

Vårens klubbresa kommer gå till Islantilla i Spanien 26 mars och man kan välja mellan 1 och 2 veckor. 
Utskick om resan kommer under denna vecka. 

Öppettiderna i kansliet kommer vara varierande kommande halvår, jag har 21 semesterdagar kvar och 
ca 250 komptimmar som skall plockas ut under vintern och det ser ungefär likadant ut för Mikael. 

2021-10-25 

Marcus Grimstad 



Banrapport september 2021 

Från första veckan i augusti till sista veckan i september så har vi fått ca 250 mm regn. Det är 2/3 av 
årsnederbörden vi brukar ha här i Karlskoga. Som ni säkert förstår så är det riktigt blöt nu. Gräset är 
på väg in i vintervila och suger inget vatten, vi har ingen avdunstning och banan består till stor del av 
hårt packad jord och lera. Det kommer med största sannolikhet ännu mer regn i oktober och 
november så banan kommer med all säkerhet att förbli blöt resten av året.  

Vi har jobbat på i regnet med att byta ut täta dräneringar på hål 3 och 4. Problemen uppdagas när 
det kommer så mycket regn och vi ser att vattnet inte försvinner. De dräneringar som bytts ut är 128 
mm i diameter och fulla i trädrötter. Ett säkert ställe för träd att få vattentillgång är i dräneringar och 
nu hade det blivit så tätt i rören så det var stopp på flödet. Vi har även dränerat vid tee på hål 5 och 
bunkern på hål 4. På hål 14 har vi spolat dräneringsrören i den vänstra bunkern och lagt igen den 
högra bunkern. Den högra bunkern har formats om till en grässvacka med en brunn i botten för att 
fånga upp vatten vid skyfall. Vi kommer att påbörja lagning av läckor på bevattningens stamledning i 
oktober. Slyröjningen är påbörjad på 18 hålsbanan och där har vi mycket jobb i vinter med små 
resurser.   

Banskötseln blir svår när det är så här blött. Det ligger mycket löv på fairway och tees som är svårt 
hantera då vi vill undvika körskador på spelytorna. Mycket löv och dagg ökar sjukdomsrisken med 
12–25% vid temperaturer på 12–16 grader. Greenerna ser bra ut men vi har några som är väldigt 
blöta. Något som är positivt är att greenerna 4 och 5 har klarat regnet mycket bättre än förgående år 
tack vare den nya dräneringen. Vi kommer nu att påbörja luftnings och sanddressnings programmet 
inför vintern med start v.41.  

Nu hoppas vi att regnet minskar så att vi kan få en bra invintring och sjukdomsfria spelytor. 
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