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Protokoll, styrelsemöte nr 6 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-05-28   § 71 - § 76 

Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Hannah Ljung, Martti 
Keskinen, Maria Östergren och Christina Johansson. 

Frånvarande: Marie Danielsson, Niklas Berglund, Lotta Rubom och Rebecca 
Wrigby.  

 

§ 71. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna. Glad att så många kunde 
komma med så kort varsel.   

 

§ 72. Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

 

§ 73. Val av justerare 

Till Justerare valdes Olle Bernhardtz och Maria Östergren. 

 

§ 74. Gräsklipparen 

Gräsklipparen som klubben äger har havererat under klippning tisdag 26 maj. 
Montör från Hako har konstaterat att hydralpaketet är trasigt och med största 
sannolikhet även kronhjulet. Det kostar ca 5.000 kr att få det konstaterat och är 
det så finns inte reservdelar att få tag på. Maskinen slutade tillverkas 2004 och 
reservdelar slutade att föras 2016. Skulle vi trots detta få tag på reservdelar från 
USA kostar det 50.000 kr att reparera klipparen. Ingen kunde förutse det haveri 
som nu skett. Klipparen har servats och reparerats nyligen men ingen kunde 
förutse detta haveri. 

Vi har på mycket kort tid samlat information om olika klippare och kommit 
fram till 4 olika förslag. 

 



1. Leasing av ny klippare  
Ny klippare kostar 228.000 + moms vilket blir 4.875 kr i månaden i 60 
månader. Möjlighet att köpa ut klipparen för restvärdet 22.888 kr efter 5 
år. Det blir en finansiell leasing dvs service ingår ej. Garanti 2 år eller 
1500 timmar och maskin garanti 5 år. 

 

2. Leasing av begagnad klippare  
Finns en begagnad klippare i Halmstad, en Toro 7210, 1,83 bred, år 2016 
som gått 1013 timmar. Ska vara en bra maskin som kommer att hålla i 
många år. Levereras servad och genomgången till klubben. 
Kostar prutad 150.000 kr + moms vilket blir 3.225 kr per mån i 60 
månader. Service tillkommer vartannat år till en kostnad av 3.300 kr. 
Möjlighet att köpa ut klipparen för restvärdet 18.750 kr efter 5 år. 
Försäljningsgaranti i 3 månader.  

 

3. Robotklippare 
Robot till 20.000 m2 kostar 120.000 kr + moms 30.000 kr. Leasing 2.987 
kr under 60 månader. Installation ingår ej, kostar 20.000 kr + moms 5.000 
kr, totalt 25,000 kr. Service är rengöring varje vecka, knivar behöver 
bytas varje säsong. Kan stå kallt på vintern men behöver laddas 
regelbundet. Batterierna håller ca 3 år och klipparen har 4 batterier som 
kostar ca 3.000 kr vilket blir 12.000 kr vid byte. Risk vid åska att 
kretskortet i laddningsstationen går sönder vilket skett hos flera klubbar, 
kretskoster kostar ca 12.000 kr i inköp. Vid robotklippare måste en person 
ha huvudansvaret och den manövreras via appen Wiper. Robot låter 
bekvämt men vi har inte personal som sköter den, hade vi haft en 
vaktmästare på plats hade situationen varit annorlunda.  

 

4. Leja för klippning av gräset 
Vid undersökning så kostar 1 timmes klippning 600 kr. Klipper man varje 
vecka i 5 timmar blir det 3.000 kr i veckan. För månaderna juni till 
september blir kostnaden ca 48.000 kr. 

 

Vi diskuterade de 4 förslagen fram och tillbaka och konstaterade att vi måste få 
gräset klippt på något sätt. Vi enades till slut för förslag nr 2, att leasa den 
begagnade klipparen. 



Beslut: att leasa den begagnade klipparen Toro 7210 för 3.225 kr i månaden i 5 
år. 

Vi får revidera budgeten till nästa medlemsmöte. Vi väntar med belysningen 
som är budgeterad till 80.000 kr. 

Vi ska lägga ut den gamla klipparen till försäljning på Blocket. 

Vi måste även förhandla med schäferklubben som har lånat klippare från Öbk 
till ett lågt pris.  

 

§ 75 Nästa möte 

Måndag 22 juni 18.30 i klubbstugan.  

 

§ 76 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för god insats i det svåra beslutet. 

 

 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Maria Östergren 

Ordförande    Justerare 


