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 Ordförandebrev  

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTET  

28 SEPTEMBER KL 18.00, SCANDIC HOTELL I LULEÅ  

Vi hade en planerad årsmötesdag den 24 augusti, men på grund av olyckliga omständigheter 

så skickades e-posten med kallelse till årsmötet ut 3 dagar för sent. Detta har 

uppmärksammats av en kritisk granskande medlem.  

Styrelsen tog därför beslut om att ändra datum. Vi kommer för säkerhets skull att kräva en 

förhandsanmälan till årsmötet, i syfte att följa de regler som gäller för sammankomster. 

Denna förhandsanmälan ska ske senast 5 dagar före (23 sept), så att vi kan avboka lokaler 

mm om det blir för högt deltagande. Anmälan görs till kansli@luleagolf.se  

 

Verksamheten 

Glädjande nog har vi redan sett en härlig golfsäsong med nya medlemmar och ett kraftigt 

ökat antal spelade rundor. Rangen är igång och våra slingor har toppkvalitet, trots att nästan 

hela juli månad bestod av regn, regn och åter regn! Det är många superlativ som haglat från 

gästande golfspelare. 

 

Arbetsmiljöproblem 

I år har det vid upprepade tillfällen vår banpersonal utsatts för farligt spel! Det är inte 

acceptabelt! Att det dessutom är erfarna spelare som gjort detta är för mig förvånande i 

allra högsta grad. Likaså har inte regler iakttagits om spel när banan är stängd. Exempelvis så 

blev bollplockningsbilens personal ”beskjuten” på 10 meters håll av en spelare som slog 

med full kraft sin driver! Banpersonalen med Linus i spetsen måste kunna jobba tryggt och 

absolut inte utsättas för fara! Ingen golfspelare skulle själv vilja få en boll i huvudet.  

Från ledningens så kommer vi med kraft agera mot detta otyg i framtiden. Vi kan inte 

acceptera farligt spel, sexuella trakasserier eller annat som kan innebära fara eller obehag 

för vår fantastiska personal. Varning, avstängning och i sista hand uteslutning från allt 

klubbspel är det åtgärder som kan komma ifråga.  

Jag vädjar till alla medlemmar att vi tillsammans måste stävja och förhindra eventuella 

olyckor. 

Håller tummarna för att vi alla får vara friska och att samhället snart kommer igång igen. 

Kjell Hjelm 
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