
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 
 
Datum: 2022-05-16 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Bengt Holm    Ledamot 
Mona Olofsson   Ledamot (via Teams) 
Anna Jonsson   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 
2022-03-14 och lägga det till handlingarna. 
 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 

Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 
 
 

 



§ 7  Ekonomirapport 
Robert föredrog ekonomirapporten. 
Kostnader för gödsel och reparationer är höga men under kontroll. 
 

§ 8 Rapport från banan 
 Rapporten från Mikael presenterades. 

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

- 
    
§ 11 Arbetsgrupper styrelsen 

 
Tillgänglighetsgruppen:-  

  
 Fastighetsgruppen: 

Gruppen har haft tre gemensamma möten sedan förra styrelsemötet. Vi har beslutat 
att jobba vidare med projektet tillsammans med Stefan Forsberg på KSM/TIAB med 
ett partneringupplägg. Bengt har fått besked att en ny maskinhall är bygglovspliktig, 
Robert undersöker om försvarets nya restriktioner kring nybyggnationer möter hinder 
för ett eventuellt bygglov. 
Projektet är uppdelat i tre delar, maskinhall-lunchrum-omklädningsrum/kontor. 
Marcus har pratat med Anders Hammarström angående utredning om att omforma 
rangebolaget till ett driftsbolag för att undvika att betala miljonbelopp i moms. 
Förprojektering planeras att vara klar innan sommaren. Ett möte med 
installationsgruppen är planerat till 25 maj. Planen är att kunna lämna över ett 
underlag till bankerna innan semestern.  
Ios offert angående solceller på klubbhuset är fortfarande aktuell, Toroma har inte 
lämnat in offert. 
 

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

Bra start för juniorerna som varit ute och tävlat. Vi får tyvärr inte ihop något damlag 
till SM-Klubblag. En ny verksamhetsplan för junior/elit skall arbetas fram och vara 
klart till budgetarbetet startar i september. Marcus undersöker Wildcards till vår 
TeeTour-tävling i slutet av juli. 

  
§ 13 Åtgärdslistan 

Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga.   
   

§ 14 Övriga frågor 
Damerna har lämnat önskemål om återbruk av kläder damernas omklädningsrum. 
Styrelsen anser att det är ok så länge det blir på en tydlig plats i omklädningsrummet 
och att det hålls efter. 

  
§ 15 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2022-06-13 
 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

 



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



Rapport från verksamheten maj 2022 

Vi är idag 1 724 medlemmar vilket är 2 färre än vid samma tidpunkt 2021 Av dessa är 1001 st 
fullbetalande. De som inte har betalat sin faktura kommer plockas bort under nästa vecka, de är redan 
spärrade i GIT.  

Vi har 18 nya medlemmar som har eller ska genomföra kursen för Grönt Kort samt 4 juniorer som har 
startat Golfäventyret. Det är betydligt färre än de senaste åren. 

Städdagen genomfördes 23 april med 85 deltagare. 

Pennie avslutar sin anställning i receptionen 3 juni, därefter tar Emil vid. 

Det är få anmälda, 44 personer varav 3 från Degerfors, till Möckelnslaget vilket visar att det är fel 
prissättning på tävlingen. Jag föreslår att vi inför nästa säsong tar upp samarbete med Nora eller 
Kristinehamn med samma upplägg fast ett lägre pris. 
 
Tävlingen Golf & Culture är inställd på samtliga banor i Värmland. Tävlingen skulle spelas hos oss 3 juli. 
Jonas har beslutat att lägga företaget vilande 2022 på grund av världsläget, vi hoppas på en nystart 
2023. 

Då det är många banor i närområdet som inte har öppnat än är beläggningen på banan hög. Vi jobbar 
aktivt med att plocka ihop tvåbollar till fyrbollar vilket skapar mer utrymme och bättre tempo på banan. 
Nästa vecka öppnar en hel del banor för säsongen vilket borde minska trycket på helgerna. Beläggningen 
är totalt 4% lägre än samma period 2021. 

2022-05-15 

Marcus Grimstad 



Banrapport maj 2022 
 
Efter en tuff senvinter och kall vår så har banan tagit skada på ett antal greener och fairways. 
Greenerna såg så bra ut långt in i januari men en kombination av snö, is och kyla i februari blev för 
tufft även på de greenerna med vintertäckning. Vi ser lite olika typ av skador på banan och där kan vi 
lära oss en del. Allmänheten har ju tillgång till banan på vintern och vi har skador efter barnvagnar 
och fotavtryck på fairways till exempel. Hjulspårs skador efter våra bilar och traktorer finns på 
greener och fairways. Spåren på greenerna beror på att det har blivit is i spåren efter höstens arbete 
med dressning och bekämpning då greenerna var riktigt blöta och mjuka. Skadorna på fairway efter 
fordon måste vi bli bättre på att undvika i personalen.  
Det finns också skador efter snömögel på fairways och det beror på vädret i höstas och vi fick inte 
stopp på angreppet. Några spridare på greenerna har frusit sönder efter att ha blivit vattenfyllda 
under vintern. Bunkrarna har också haft en tuff vinter där stenar har frusit upp i alla de storlekar. I 
vänstra bunkern på ettan så plockade vi upp en 500 kg sten med grävmaskin och i andra har det 
kommit upp mycket småsten. Vi får se hur vi löser det då vi inte har budgeterat för bunker 
renovering och sand.  
 
Vi har jobbat hårt under våren med att färdigställa alla markarbeten från i höstas. Nästan alla ytor är 
fixade och nysådda och nu väntar vi på värmen.  
 
Tee på hål 5-11-17 är klara och där har vi börjat arbetet med att sänka klipphöjden. Tee 49/53 på hål 
9 färdigställs inom kort. Under närmaste tiden så öppnar vi upp flera grästee och startar säsongen på 
riktigt.  
 
I år så har många banor i Mellansverige haft bekymmer. SGF har en  pågående fältstudie om insådd 
av krypven vid Vinterskador som ni kan läsa om via länken   https://golf.se/for-
klubben/banskotsel/senaste-nytt/nyhetsbrev-fran-banskotsel/ice-breaker-faltstudie-om-
krypvenssorter/ 
 
Vi har på Karlskoga GK har sen långt tillbaka testat olika såtekniker. Idag så görs de flesta tester enligt 
våran modell som vi var tidiga med på 2000 talet vad gäller sådjup och typ av såmaskin. Det som ni 
kan se på bifogade bilder är sådden från sommaren 2021. Lars F och jag var övertygade rätt tidigt att 
sommarsådden i varm temperatur är viktigare än vårsådden när skadan redan är skedd och det är 
kallt. I år har jag planerat 3 hjälpsådd omgångar i juli till september.  
Det här är något att förmedla till medlemmar som gnäller över att greenerna är spåriga några veckor 
i juli/augusti. Nya unga gräsplantor klarar en tuff vinter bättre än en  gammal planta.  

https://golf.se/for-klubben/banskotsel/senaste-nytt/nyhetsbrev-fran-banskotsel/ice-breaker-faltstudie-om-krypvenssorter/
https://golf.se/for-klubben/banskotsel/senaste-nytt/nyhetsbrev-fran-banskotsel/ice-breaker-faltstudie-om-krypvenssorter/
https://golf.se/for-klubben/banskotsel/senaste-nytt/nyhetsbrev-fran-banskotsel/ice-breaker-faltstudie-om-krypvenssorter/


 

Möte med Damkommittén, hos Karin Stenström, 2022-03-22 

Närvarande:, Karin Stenström, Anna-Lena Lindstedt, Maria Neuriesser, Inger Ivarsson 

Frånvarande: Ulla-Britt Lidner, Gunvor Ek Carlsson, Brith Persson 

1. Karin Stenström hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Till sekreterare utsågs Maria Neuriesser. 

3. Föregående protokoll; 

”Ut i det blå” 2022-05-28 bokat och klart.  

 

4. Annonsbladet för ”Ut i det blå” bör komma ut så snart som möjligt. Vi räknar med 30 

personer. Kostnad 650kr och då är det greenfee, vagn, förmiddagsfika och middag. 

Anmälan sker i Git. Turid ska hjälpa till med annonseringen rörande detta.  

5. Upptaktsträff 2022-04-19 vid Kalskoga GK; 

Presentation av Damkommittén. 

Turid behöver få ut reklam/annonsering rörande detta. Även förslag att Marcus skickar 

ut till medlemmar personligen. 

Mat: Amalia ordnar med paj, sallad, dryck, kaffe för 95kr.  

Karin pratat med Marie Svensson på Nyckelfonden (Region Örebro län). Hon ser till 

att vi får lite material och en flayer.  

Mannekänguppvisning. 

Klubbens nya instruktör Donald Pearson kommer och presenterar sig. 

Även Jan Skogfeldt som har grönt-kort-kursen och damträningarna kommer och 

presenterar sig.  

Halva-potten-lotteri med priser (Ekmans, vin, Coop m m). 

Förslag om att lägga ut information på borden kring vad som händer under säsongen.  

6. Marcus har lagt ut information om scratchtävling. 

7.  Teetime kommit ut. Där finns verksamhetsberättelsen att läsa.  

8. Förfrågan har kommit om intresse finns att bada bastu efter tisdagstävlingarna. De 

som är intresserade kan boka bastun.  

9. Förslag inkommit om att i damernas omklädningsrum hänga upp begagnade 

golfkläder till försäljning. Det ska då vara valfri betalning med swisch.  

10. Avslutar dagens möte och vi tackar Karin för gofikat. 

11. Nästa möte 2022-04-12, kl 18:00. På golfbanan. 

 

 



 

Möte med Damkommittén, på golfklubben 2022-04-12 
Närvarande:, Karin Stenström, Anna-Lena Lindstedt, Maria Neuriesser, Inger Ivarsson, Ulla-
Britt Lidner, Brith Persson 

Frånvarande: Gunvor Ek Carlsson 

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

 
4. Upptaktsträff 2022-04-19 vid Kalskoga GK; 

I dagsläget 67 personer anmälda, vi tar emot max 70. 
Vi är på plats kl 17 för förberedelse.  
Lottringar inköpta och växelkassa finns.  
Vi behöver ha anmälningslista i bokstavsordning. Ber Marcus ordna detta. Vi prickar 
av personerna vid ankomst.  
Om annan person än den som är anmäld kommer på träffen är detta okey. 
När deltagaren är avprickad hänvisas hon till en plats + beställa dryck. Efter detta 
hämtning av mat. 
Damkommittén presenterar sig och avtackar även Turid som avgående ur 
damkommittén.  
Presentation av vad som händer under året kommer att finnas tillgängliga på borden 
till medlemmarna.  
Mannekänguppvisning. 
Vinster delas ut; 
1. Halva potten. 
2. Val av pris.  
Vi informerar om att vi har en anslagstavla ute i entrén. 
Vem som helst kan boka bastun, men oftast upptagen på fredagseftermiddagar.   
 

5. Ut i det blå 
Informeras om detta på upptaktsträffen. Ber Marcus skicka ut det i nyhetsbrev till 
medlemmarna, och även lägga ut det på hemsidan.  
Vi diskuterar om Turid önskar bli entledigad från administratörskapet, men hon 
kommer att ha kvar det ansvaret.  
Brith läser upp inbjudan och vi gör några ändringar som sedan lämnas till Turid.  
Inger hör efter med hemklubben om det är så att de genomför lottningen av lagen, men 
vi kommer överens om att vi tar ett möte samma vecka då vi ska iväg, och genomför 
lottningen då. 
Ulla-Britt köper pris som lämnas till den person som gissar rätt på vilket ställe vi ska 



till och spela golf.  
Information till deltagarna att man hjälps åt och kontrollräknar åt varandra att räkna 
fram resultat efter tävlingen. Det ska vara ordentligt räknade scorekort. 
Efter tävlingen blir det dusch, vin och middag.  
Vi kommer överens om att priserna får väljas före alt efter middagen, detta bestäms 
närmare datumet då vi ska iväg.  
 

6. Nästa möte 2022-05-23, kl 18:00. På golfbanan. 
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