
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 
 
Datum: 2022-03-14 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Bengt Holm    Ledamot 
Anna Jonsson   Suppleant 
Thomas Sättermann Suppleant 
Marcus Grimstad  Adjungerad 
Mikael Heiche   Adjungerad 
Peter Bröms   Valberedningen 
 
Frånvarande 
Mona Olofsson   Ledamot 
Bo Lindstedt   Ledamot 
 
 
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 
2022-01-24 och lägga det till handlingarna. 
 

 



§ 6  Rapport från verksamheten 
Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 
 

§ 7  Ekonomirapport 
Robert föredrog ekonomirapporten. 
Stabil ekonomi men bränslepriserna kommer påverka ekonomin då vi budgeterat för 
ett pris om 20 kr/lit och den årliga förbrukningen av diesel är ca 12 kubik. Vi bevakar 
elpriset och avtal för att binda priset. 
 

§ 8 Rapport från banan 
 Rapporten från Mikael presenterades. 

Eventuellt kommer det läggas hybridgräs 6x8 m på tee 57 på hål 11. 
Lite trädfällning har skett under vintern med hjälp av Bengt Holm. 
    

§ 9  Rapport från kommittéer   
  Två protokoll från damkommittén har inkommit. 
   
§ 10 Rapport från distriktsstyrelsen 

Årsmöte i distriktet hålls 28 mars, Marcus och Leif deltar.  
    
§ 11 Arbetsgrupper styrelsen 

 
Tillgänglighetsgruppen: Gruppen har haft ett möte och beslutade att inte ändra på 
de nya tidbokningreglerna som infördes 2021. 

  
 Fastighetsgruppen: Ett antal möten har genomförts tillsammans med ett 

studiebesök på Karlstad GK för att hitta bästa lösning på ny maskinhall och 
ombyggnation av personalutrymmen och verkstad. Robert har skrivit en text som 
infördes i TeeTime med bakgrund och förklaring av projektet. Bengt presenterade 
ett utkast till ritningar på maskinhall och personalutrymmen för styrelsen. 
En presentation av utkastet sker på årsmötet, Robert förser Marcus med material till 
bildspelet. 

 
 Pro-gruppen: Inget möte har genomförts än, vi avvaktar tills Mona är tillbaka. 
  
§ 12 Åtgärdslistan 

Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga.   
   

§ 13 Övriga frågor 
Introduktionskortet till en styrelseledamot lottades ut de kommande tre åren i 
följande ordning: Mona, Bosse, Bengt. 

 
 Lång diskussion kring problemen med nattliv och nedskräpning på vår parkering. 

Marcus har kollat priser på bommar och kamera enligt beslut på förra styrelsemötet. 
Styrelsen beslutade att köpa en kamera och larma polisen när kameran ger utslag 
på aktivitet. Ett fysiskt utskick skall göras till våra grannar om att vi behöver hjälp 
med att larma polisen vid busliv så polisen kan bötfälla då det är 
fordonstrafik/parkering förbjuden efter kl. 23.00. Det har gett bra effekt vid Skolgärdet 
som har haft stora problem tidigare. 
 
Mikael vill att äppelträden vid Frökenborg skall tas ned. De ger ingen frukt längre och 
ser anskrämliga ut. Styrelsen beslutade att Bengt tar ned dom. 
 
Leif har meddelat valberedningen att de behöver ta fram ett förslag till ny ordförande 



senast till höstårsmötet 2023. 
  

§ 14 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2022-05-16 
 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

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



Rapport från verksamheten mars 2022 

Vi är idag 1 692 medlemmar vilket är 44 färre än vid samma tidpunkt 2021 men ändå något fler än 
normalt. Nedan hittar ni antalet medlemmar i mars de senaste 7 åren. 

2022 1 692 
2021 1 736 
2020 1 671 
2019 1 681 
2018 1 660 
2017 1 667 
2016 1 676 
 
Vi har till och med idag 13 anmälningar till årets första grupper för Grönt Kort som startar i slutet av april 
vilket är normalt. Förra året var det i princip fullbokat vid den här tidpunkten. 

Pennie Österberg kommer jobba heltid i receptionen april-maj, därefter jobbar Emil Westerlund juni-
augusti. Resten av säsongen jobbar jag själv på vardagar. Jag, Liselott, Ida, Amelia, Livia och eventuellt 
Matilda kommer jobba helger. 

Mikael är i princip helt klar med säsonganställningarna på banan. 

Tävlingsprogrammet för 2022 är klart och publicerat på karlskogagk.se och samtliga tävlingar öppnar för 
anmälan inom någon vecka. Golfveckan ligger som vanligt vecka 28. 

Vårårsmötet i Örebro Läns Golfförbund är planerat till 28 mars där jag och Leif deltar. 

Årets städdag är planerad till 23 april kl. 09.00 med ett normalt genomförande utan coronaanpassning. 

Jag har under vintern uppdaterat en hel del IT-utrustning som började visa tecken på att haverera. Stora 
switchen och AD/filservern var 12 år gamla, datorn som mjukvaruroutern var installerad i hängde sig 
flera ggr i veckan. Servern är kasserad och kommer inte ersättas då vi har övergått till molntjänster. Jag 
har installerat en ny switch med PoE för våra accesspunkter och trådlösa brygga till verkstaden, Leifs 
gamla dator har återanvänts till router och jag har monterat en ny trådlös brygga till bollautomaten för 
det nya betalsystemet för större driftsäkerhet och stabilare uppkoppling. Det som återstår är en dator 
till med routern installerad för redundans och eventuellt en kamera riktad mot parkeringen där vi har 
problem på nätterna. 

Träffen med Svenska Golfförbundet-Kristinehamn-Degerfors på Degerfors Golf 16 februari var lyckad 
och nästa träff sker på Karlskoga GK torsdag 28 april. 

Arbetsgruppen för verkstaden var på ett mycket intressant studiebesök på Karlstad GK 8 mars vilket 
kommer att redovisas på mötet på måndag. 

Arbetet med den nya hemsidan rullar på och tidsplanen för publicering i mitten av april ser ut att hålla. 

2022-03-10 

Marcus Grimstad 



Banrapport mars 2022 

Vintern vill inte riktigt släppa taget så vi har kalla nätter och varma dagar hittills i mars. Vädret gör 
att det händer absolut ingenting som tyder på att vi ska få en tidig start i april eftersom vi har 2-3 dm 
tjäle i backen. Vi har idag endast ett par greener som är helt snö och isfria och de greenerna ser 
jättebra ut. Den snö och is som ligger på de övriga greenerna ligger bra där och fungerar som ett 
skydd mot väderomslaget från dag till natt. När greenerna med vintertäckning blir snöfria kommer vi 
att rycka bort plasten och undersöka om det finns svampangrepp där under samt lägga på en 
dressning som ett skydd mot ev kyla i mars/april. Tee och fairway ser bättre ut än vanligt vad gäller 
snömögel. 

Arbetet på banan har varit mycket små fix t ex trädfällning, slyröjning på båda banorna, rivning av 
friggebodar vid fröken borg, upprensning på upplagsplatsen, riseldning, nya brädor till staket på 
parkeringen, häckklippning mm. Lennart N och Christer K har börjat med snickeriarbeten på fröken 
borg och en ny brygga till pumphuset på P-3 banan. 

När tjälen är ur backen och det har torkat upp så kommer vi att börja med återställning av alla 
dräneringsarbeten och vattenledningsrenoveringar som gjordes i höst och färdigställa alla nybyggda 
gräs tees. 

Par 3 banan har snö och istäckta greener förutom green 2 som är helt bar. 

//Mikael Heiche 



 

Möte med Damkommittén, Karlskoga golfklubb 2022-02-22 
Närvarande: Ulla-Britt Lidner, Karin Stenström, Brith Persson, Anna-Lena Lindstedt, 
Gunvor Ek Carlsson, Maria Neuriesser 

Frånvarande: Inger Ivarsson 

1. Karin Stenström hälsade välkommen och öppnade mötet. 
2. Till sekreterare utsågs Maria Neuriesser. 
3. Föregående protokoll; 

”Ut i det blå” 2022-05-28. Då man nu släppt på restriktionerna finns chans att fler har 
möjlighet att följa med.  

4. Presentation av Damkommittén ska läggas ut på nya hemsidan. Brith har kontaktat 
Marcus. 

5. Kvalen till Nyckelhålet blir 2022-06-07 och 2022-06-23.  
6. Augustisvingen – Ywonne ställer upp. Ulla-Britt ber Turid lägga ut det på nätet. 

Datum 2022-08-21. 
7. Diskussion kring om vi ska ta nya personliga bilder för presentationen av 

Damkommittén. Turid ordnar med uppdateringen.  
8. Ladies trophy. Spelschema klart och skall läggas ut på nätet. Turid och Ulla-Britt 

ansvariga. 
9. Upptaktsträff 2022-04-19 vid Kalskoga GK; 

Ywonne är meddelad.   
Karin tar kontakt med person på Nyckelfonden (Region Örebro län) som eventuellt 
kommer och föreläser.  
Mannekänguppvisning. 
Presentation av Damkommittén. 
Klubbens nya instruktör Donald Pearson presentera sig? 
Till mat föreslås paj och sallad.  
Halva-potten-lotteri med priser (Ekmans, vin). 

10. Jan Skogfält håller i damträning 2022-05-08 och 2022-07-03. 
11.  Tjejkväll i Lanna 2022-04-28.  
12. Förfrågan kommit om damerna vill vara med på scratchtävling under hösten. Det är 3 

omgångar. Marcus hanterar detta.  
13. Verksamhetsberättelse för 2021 ska skickas in. Karin ombesörjer detta och lämnar till 

Marcus.  
14. Avslutar dagens möte och vi tackar Gunvor för gofikat. 
15. Nästa möte 2022-03-22, kl 18:00 

 


	Protokoll 2022-03-14
	Rapport från verksamheten mars 2022
	Banrapport mars 2022
	Minnesanteckningar Damkommittén

