
 
 
Protokoll 
 
Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb 

 
Datum: 2022-06-27 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Kansliet, Karlskoga GK 
 
Närvarande: 
Leif Herlufsén   Ordförande 
Robert Carlsson  Ledamot 
Bengt Holm    Ledamot 
Mona Olofsson   Ledamot  
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 
2022-05-16 och lägga det till handlingarna. 
 

 
§ 6  Rapport från verksamheten 

Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga. 
 
 

 



§ 7  Ekonomirapport 
Robert föredrog ekonomirapporten. 
 

§ 8 Rapport från banan 
 Rapporten från Mikael presenterades. 

Nya bankonsulenten har varit på besök. Kommer från arbete som greenkeeper och 
kommer fungera bra som bollplank. 
    

§ 9  Rapport från kommittéer   
  - 
   
§ 10 Rapport från distriktsstyrelsen 

- 
    
§ 11 Arbetsgrupper styrelsen 

 
Tillgänglighetsgruppen:-  

  
Fastighetsgruppen: 
Presentation av fastighetsgruppens arbete om ny maskinhall och 
renovering/utökning av personalutrymmen i verkstaden. Möte med SEB och 
Swedbank sker under denna vecka. 
 
Styrelsen beslutade att 
fortsätta projektet och förbereda inför ett extra årsmöte med ansökan om 
bygglov vid positivt besked från banken. 
 

 Pro-gruppen: Ett första möte kommer genomföras 6 juli. 
  
§ 12 Åtgärdslistan 

Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga.   
   

§ 13 Övriga frågor 
Marcus föreslog att vi byter alla våra rörliga avtal till förvaltat elpris via Karlskoga 
Energi & Miljö för att få ned kostnaderna. Styrelsen var positiv och Marcus 
ombesörjer bytet omgående. 

  
§ 14 Nästa styrelsemöte, mötets avslutande 
 

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2022-08-22 
 
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

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



Rapport från verksamheten juni 2022 

Vi är idag 1 687 medlemmar vilket är 67 färre än vid samma tidpunkt 2021 men 21 fler än 2019 innan 

pandemin. Av dessa är 982 fullbetalande. 

Beläggningsgraden på 18-hålsbanan har minskat med 11% jämfört med 2021 men antalet 

greenfeegäster är något fler än 2021. 

Emil Westerlund startade sin anställning i receptionen 13 juni och han jobbar t om 19 augusti. Han har 

två veckor ledigt v29-30 och jag v31-32. Matilda Jonsson kommer hoppa in några vardagar vid behov för 

att avlasta mig de sista två månaderna av säsongen då hon inte börjar college förrän i januari 2023.  

Nu jobbar vi för att fylla golfveckan vecka 28 då det har få klubbtävlingar på helgerna första delen av 

säsongen. Det ser lovande ut med redan över 100 personer anmälda till Krögarslaget två veckor innan 

starten på golfveckan. Vi får utvärdera medlemsundersökningen till hösten vad medlemmarna tycker 

om antalet tävlingar under säsongen.  

Jag har varit i kontakt med Karlskoga Energi & Miljö angående elavtal för samtliga våra anläggningar. 

Mer information får ni på mötet i kväll. 

2022-06-27 

Marcus Grimstad 



Banrapport juni 2022 

Greenerna läker ihop mer och mer för varje dag. Störst problem som vanligt på G10 där högersidan 

är riktigt dålig. G3 och G16 är något bättre men fortfarande lite tussigt i skadorna. Vi har nu gjort de 

sista åtgärderna inför semestergolfen och ska nu börja jobba upp lite bra bollrull.  

Under v. 27 ska vi göra bunkerarbete med kantskärning, plocka ogräs och fylla på sand. V.28 kommer 

att bli grästrimning i diken, skogskanter och dungar. 

Tee 11 är på gång att täta till sig och vi räknar med spel på gräs inom någon vecka. 

Det är riktigt torrt nu och vi vill ha regn på fairway. Fw behöver gödsel och det kan bara ske under 

regndagar.  

Vi har nu full arbetsstyrka på banan (10 st) och vi kommer att få mycket gjort vad gäller finish. 

Bevattningen har läckor som vanligt och vi lagar efterhand men inte med dagstemperaturer på 30 

grader. 

2022-06-27 

Mikael Heiche 
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