
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 
 
Datum: 2022-01-24 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Bengt Holm    Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
Mona Olofsson   Ledamot (via Teams) 
Anna Jonsson   Suppleant (via Teams) 
Thomas Sättermann Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
 
Frånvarande 
 
 
 
 
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 
2021-10-25 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 stabilt, inga överraskningar förutom det höga elpriset. 
Vi behöver se över elavtalen under våren och eventuellt binda elpriset och ta in 
ytterligare en offert på solceller.  
 

§ 8 Rapport från banan 
 Rapporten från Mikael presenterades. 

Thyras kommer starta arbetet med tee 5 och 11 är vädret tillåter. 
    

§ 9  Rapport från kommittéer   
  Trivselkommittén 
   
§ 10 Rapport från distriktsstyrelsen 
 Manfred och Leif deltog på seniormötet i distriktet angående Oktobertouren. Höjning 

av avgifterna kommer ske med 50% och mattvånget försvinner. 
   

§ 11 Instruktör junior/elit 2022 
 Nicklas har fått ny anställning hos kriminalvården i Örebro och kommer inte jobba 
heltid på klubben. Bumle har föreslagit Donald Pearson som ny instruktör, Marcus 
träffar Bumle och gör klart hur träningen skall bedrivas under kommande säsong i 
samråd med Anna och Mona. 

 
§ 12 Samarbete Degerfors Golf 

Marcus kontaktar Elisabeth för att få svar på hur mycket deras greenfee kommer 
höjas kommande säsong innan vi kan ta ställning till deras förslag till samarbete. 
 

§ 13 Arbetsgrupper styrelsen 2022  
Marknad : Marcus gör utskick till alla medlemmar. 
Tillgänglighet: Samma grupp som tidigare, Bo ersätter Jan. Marcus 
sammankallande. 
Fastigheter: Samma grupp som tidigare, Thomas sammankallande 
Pro: Anna, Mona, Marcus, Thomas. Anna sammankallande.   
 

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

§ 15 Övriga frågor 
Det är fortsatta problem med nattliv på parkeringen, Marcus kollar pris på bommar 
och livekamera från Securitas. 
Det är 18 personer anmälda till vårresan. 
Ny hemsida på gång med en lokal utvecklare. 
Prishöjningar på el och diesel diskuterades. 
Robert bokar Stallet för vårårsmötet. Kan ändras till onlinemöte om restriktioner inte 
tillåter fysiskt möte. 
  

§ 16 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2022-03-14 
 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 



 
 
Vid protokollet          Justeras 
 
 
 
Marcus Grimstad         Mikael Heiche 
 
Planerade möten 2022 
 
2022-03-14 
2022-03-24 (vårårsmöte) 
2022-05-16 
2022-06-13 
2022-08-22 
2022-10-24 
2022-11-24 (höstårsmöte) 
 
 



Rapport från verksamheten januari 2022 

Vi är idag 1 695 medlemmar vilket är 25 färre än vid samma tidpunkt 2021. 

Bokslutet i golfklubben är klart, resultatet blir drygt 290 tkr jämfört med budgeterade 22 tkr. Pandemin 
har fortsatt gett ökad beläggning på banan men inte i riktigt samma utsträckning som 2020. Det höga 
elpriset har dragit ned resultatet och vi måste se över avtalet under våren. 

Bokslutet för Karlskoga Drivningrange AB utförs av Baker Tilly inom kort och det ser bra ut i det bolaget 
också vilket framgår av Roberts ekonomirapport. 

Jag hjälpte Nora GK med deras årsfakturering i december som vanligt och vårt samarbete fortsätter 
under 2022. Övriga samarbetsklubbar är i princip klara förutom Bryngfjorden och Degerfors. 

En ”klusterträff” med Karlskoga, Kristinehamn och Degerfors kommer genomföras tillsammans med 
klubbrådgivare Stefan Jansson 16 februari. Initiativet kommer från SGF och Stefan där syftet är att jobba 
med samverkan och relationsbyggande. Stefan har genomfört ett antal klusterträffar med övriga klubbar 
i hans distrikt med lyckat resultat. 

Nicklas Sterner har fått anställning hos Polisen i Örebro och kommer endast göra tillfälliga ihop på 
klubben vid behov som det ser ut för tillfället. Han har för avsikt att söka till Polishögskolan till hösten. 
Bumle har pratat med Donald Pearson som ersättare för Nicklas kommande säsong. Jag träffar Bumle 
igen när han kommer hem från Spanien i slutet av januari för att göra klart planeringen för 2022. 

Lennart Nilsson och Christer Karlsson jobbar som vanligt hårt under vintern, för tillfället är det ett nytt 
staket och räcke till entrén till Frökenborg på gång. De skall även byta en del panel på klubbhuset under 
våren. 

Arbetet med dikningen som Thyras skall utföra är försenat då det var tjäle i marken i december. De 
startar arbetet inom kort. 

Bemanningen i receptionen kommande säsong är i princip klar och Mikael har kommit långt med 
rekryteringen till banan. 

Vi har ett utkast till tävlingsprogram klart, den enda större tävling vi har blivit tilldelade av distriktet är 
Teen Tour Future 30-31 juli, 36+18 hål. 

Enligt uppgift har Joakim Ljunggren fått avslag på sin bygglovsansökan och försäljningen av ridhuset 
faller därför om inget annat inträffar. Vårt hyresavtal är mellan klubben och Boquist och rullar på som 
vanligt tills han hittar en ny köpare eller en reviderad bygglovsansökan går igenom. 

Marianne Borg har sålt sin fastighet vid hål 17 och köpare är Joakim Ljunggren. Jag känner inte till vad 
han har för avsikter med fastigheten. 

2022-01-19 

Marcus Grimstad 



Banrapport Januari 2022 
 
De sista arbetsveckorna i december ägnades åt förberedelse för tee renoveringar och vintertäckning. 
Vi har lånat en stennedläggare av Kristinehamns GK och fräst upp ett antal tees. Under 2022 kommer 
följande tees att renoveras: tee 49 hål 3, tee 49-60 hål 5, tee 53/49 hål 9, tee 11, tee 53-60 hål 17 och 
tee 49 hål 18.  
 
Före jul fick greenerna ett långtidsverkande bekämpningsmedel i kombination med järn. Samma dag 
så fick vi med hjälp av Ivarsson/Manfreds gäng på vinterdukarna. Vi har nu utökat täckningen till 7 
greener nämligen 1-3-4-5-8-10-17.  
 
Sedan 1/12 har vi tillgång till ridhuset vid Valån och vi har börjat fylla på med maskiner, material och 
gödning. Då vi visste att priserna på gödning och diesel skulle prishöjas 2022 så beställdes all gödning 
till 2022 i november till 2021 priser. Dieseltanken fylldes även den med 3 m3 till 2021 priset.  
 
Det som har hänt i januari är att verkstaden har fått en ny luftvärmepump installerad och småhusen 
vid Frökenborg har börjat tömmas och rivas av Ivarsson/Manfred gänget.  
 
Vintern har hittills varit helt perfekt med riktig tjäle och ingen is på greenerna. Nu håller vi tummarna 
att vädret fortsätter att vara gynnsamt så vi får en bra start 2022.  



Möte Trivselkommittén 13 dec 2021 
Närvarande: Leif Herlufsén, Kristina Nygren, Kjell Ivarsson, Karin Stenström och Anders Öhrn.  
 
 
1. Karin öppnar mötet och hälsar välkommen. 
 
2. Det blev inga söndagstävlingar på lilla banan i höst. Det behöver kompletteras med någon mer 
kunnig i GIT för att vi ska kunna genomföra det.  
 
3. Leif meddelar att han tänker avgå ur TK, som förslag lämnas att Mats Nilsson tillfrågas. (Detta är 
gjort efter mötet och Mats tackar nej; fler förslag behövs). 

 
4. Anders lämnar ett förslag att golfvärdarna skulle kunna rekryteras från de olika ligorna som finns i 
klubben, detta som ett tack för vad klubben gör för ligorna. Anders får i uppdrag att kontakt Marcus 
och Leif för att diskutera upplägget av detta. 

5. Skidspår på golfbanan diskuterades. Kjell anmälde att torsdagsgruppen eventuellt skulle kunna 
vara behjälpliga med det efter instruktion från Leif. 
 
Mötet avslutas med ett tack för det gångna året och en tillönskan om en God Jul  

 

Kristina Nygren 
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