
 
 

Årsmöteshandlingar 2022 för Haverdals Golfklubb 
 

Årsmötet hålls torsdag 2022-03-10 kl. 18:00 
Årsmötet genomförs digitalt, (Teams) 

Anmäl ditt deltagande senast den 3-e  mars till info@haverdalsgk.se 
 
 
 
 
 

 Följande handlingar bifogas: 
 Dagordning 
 Verksamhetsberättelser (Styrelse och kommittéer) 
 Revisionsberättelse Haverdals Golfklubb 
 Budget 2022 
 Resultat-, balansräkning & kassaflödesanalys 2021 
 Investeringsbudget 2022 
 Styrelsens förslag till avgifter för 2022 & 2023 
 Valberedningens förslag för 2022 
 Styrelsens propositioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Dagordning 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

årsmötesprotokollet 
6. Styrelsens 

a. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b. Årsredovisning / årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste 

räkenskapsåret 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 

underskott i enlighet med balansräkningen 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner 

a. Stadgeändring – Proposition nr 1 
b. Hedersmedlem – Proposition nr 2 
c. Motioner (endast om dessa inkommit i rätt tid) 

11. Fastställande av 
a. Verksamhetsplan 
b. Medlemsavgifter 

i. För år 2022 
ii. För år 2023 

c. Inträdesavgifter och medlemslån 
d. Övriga avgifter 
e. Budget för innevarande verksamhetsår 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter, inklusive ordförande, för det kommande 
verksamhetsåret 
 

13. Val av 
a. Golfklubbens ordförande för en tid av ett (1) år 
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 
c. Ordförande i golfklubbens, direkt under styrelsen lydande, kommittéer för en 

tid av ett (1) år 
d. Halva antalet ledamöter i, direkt under styrelsen lydande, kommittéer för en 

tid av två (2) år 
e. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får valda 

styrelseledamöter inte delta. 
f. Val av fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilken en 

skall utses till ordförande 
g. Ombud till HGDF möten 

14. Övriga frågor (endast information och diskussion) 
 
  



 
 

Styrelsens redovisning för verksamheten 2021 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

   Mandattiden utgår: 

Jonas Magnusson, ordförande  2021 

Ulf Persson, viceordförande  2021 

Yvonne Nilsson, ledamot  2022 

Lars-Erik Blank, ledamot  2022 

Bo Isacson, kassör  2022 

Lars Gustavsson  2021 

Christina Björkman  2021 

 

 

Adjungerade till styrelse: Anders Israelsson/Håkan Bisseberg – Klubbchef, Stefan Lundh – Course manager, 
Kristian Söderström Malmborg -Headpro. Revisorer för klubben har varit Bengt Von Knorring och Magnus 
Bruzelius samt Isebel Arvidsson och Stefan Arvidsson som suppleanter. Carolina Josefsson, Ernst Young har 
varit revisor för bolaget. I reception/shop har klubben haft följande anställda Anders Israelsson/Håkan 
Bisseberg-Klubbchef/VD, Elisabeth Magnusson - administrationsansvarig samt säsongsanställda Magnus 
Bylander-Jallander, Roland Olsson. Timanställda har varit Julia Lind. 

 Stefan Lund har varit anställd som Course manager tillsammans med Niklas Waldemarsson och Jonas 
Christiansson. Säsongsanställda Håkan Karlsson, Peter Bengtsson och Sebastian Brzezinski, samt 
extraanställd Jesper Peterson. 

Klubbens Head pro, Kristian Söderström-Malmborg har ansvarat för klubbens träningsverksamhet. Även 
Nicholas Blomqvist har arbetat med träningsverksamheten. 

Restaurangen har varit utarrenderad till Haverdals Golfkrog under ledning av Jonas Sonesson. 

Klubben har haft följande kommittéer med nedanstående sammansättning. 

Ban & Miljökommittén  

Mikael Wallin har varit ordförande. Kristina Heide, Anna-Karin Larsson och Anders Kinch är valda t.o.m 2021. 
Henrik Sjöberg och Rolf Larsson t.o.m 2022. 

Medlemskommittén 

Dan Lindqvist har varit ordförande. Kent Tholin, Staffan Anckar samt Lena Börjesson är valda t.o.m 2021. 
Inger Wallin, Kennerth Nilsson, Ann-Margreth Sundqvist och Mona Lönnberg-Samuelsson är valda t.o.m 
2022. 

Junior & Idrottskommittén 

Charlotte Barouma har varit ordförande. Mårten Jansson vald till 2022. Lina Karlsson, Sebastian Brzezinski, 
Johan Siivola och Lotta Rysen valdes till 2021. 

 



 
 

 

Tävlingskommittén 

Maths Blomqvist har varit ordförande. Pia Flodin, Per Nilsson och Claes Kramer är valda t.o.m 2021. Janerik 
Jönsson, Maivor Petersson, Arne Petersson valdes till 2022. Annika Fridh, Svante Lundberg, Kenneth 
Mårtensson och Laisa Dahmen valda till 2021. 

Marknadskommittén 

Kjell Pierre har varit ordförande. Lars Klingvall är vald t.o.m 2021. Ken Mathisson, Christer Harplinger och 
Karin Johansson är valda t.o.m 2022. 

Regel & Handicapkommittén 

Lars-Erik Blank har varit ordförande. Margaretha Olsson och Kristian Söderström-Malmborg är valda t.o.m 
2021. 

Valberedningen 

Anders Kinch har varit sammankallande. Lena Borglin, Jan Henriksson och Eva Lindgren är valda t.o.m 2021. 

Medlemmar 

Klubben hade vid utgången av året 1 601 medlemmar fördelade enligt nedan (2020 inom parentes) 

Seniorer  988 (995) 

Juniorer  192 (174) 

Vardagsmedlemmar 51 (69) 

Greenfeemedlemmar 228 (259) 

Familjemedlemmar 34 (19) 

Småbarnsmedlemmar 2 (3) 

Studentmedlemmar 32 (67) 

Passiva seniorer 72 (64) 

Hedersmedlemmar 2 (2) 

 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden, kommittémöte har hållits vid ett tillfälle. 
Styrelsen har deltagit i sammankomster med Hallands Golfförbund och Svenska Golfförbundet. Klubbens 
ekonomiska resultat framgår av resultat och balansräkningen. 

Banan har fortsatt hållit hög klass och 2020 införskaffades ett nytt transportfordon och en lövblås. 
Underslutet av året lades mycket resurser på hål 14 och områdena däromkring. Gallringsarbeten, 
dräneringsarbeten samt byte av vattenspridare är något som pågår fortlöpande. 

Tävlingar: Folksam Paragolf Tour och Nordic League gästade Haverdal och dessutom hade vi ett antal 
lyckade klubbtävlingar. 

Information & kommunikation sker via vår hemsida www.haverdalsgk.se som är uppdaterad med info till 
medlemmar och gäster samt de sociala medierna via Youtube och Facebook. 

 



 
 

 

Möten 

Årsmötet hölls via teams den 4-e mars 

Investeringar 

De största investeringarna under 2021 är, Ombyggnad av hål 14  438 000:--, Trackman 203 000:--, 
Transportfordon 163 000:-- och Lövblås 83 000:--. Totala investeringar uppgick till 1 020 000:-- 

Reception/shop/träning 

All bokning till hela vår verksamhet sköts numera via ett betalningsställe med 2 kassaenheter vilket medför 
bättre nyttjandegrad av vår personal samt högre servicegrad till medlemmar och gäster. Träningen har trots 
pågående pandemi fungerat mycket bra tack vare de åtgärder som gjorts av våra tränare samt utveckling av 
digitala träningsprogram för vinterträning. 

Restaurangen 

Jonas Sonesson har med personal skött restaurangen på ett utmärkt sätt. 

Kommittéerna 

Styrelsen vill härmed framföra sitt stora tack till alla ledamöter i de olika kommittéer som lägger ner mycket 
ideell tid för vår klubb. Ni har som vanligt gjort ett fantastiskt arbete under detta mycket speciella år. 

 

Haverdal den 28 februari – 2022 

 

 

Jonas Magnusson 

 

 

Ulf Persson   Lars Gustavsson 

 

 

Yvonne Nilsson   Christina Björkman 

 

 

Bo Isacson   Lars-Erik Blank 

 

 

 

 



 
 

 

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR HAVERDALS GK 2022 

 

Vår vision präglas av Glädje-Gemenskap-Utveckling! På Haverdals Golfklubb upplever man glädjen i 
golfspelet och gemenskapen i vår trivsamma klubb. I denna miljö utvecklas man såväl som golfspelare som 
individ. Vi skall alltid vara i framkant som golfklubb i Sverige – gällande bana, miljö och jämställdhet. 

Haverdals golfklubb är en medlemsklubb, vilket innebär att vår verksamhet i första hand ska bedrivas för att 
tillfredsställa befintliga medlemmar. I dagsläget har vi kö för medlemskap vilket till stor del kan tillskrivas 
den fina bana vi har samt den goda atmosfär det är i klubben. Detta innebär att vi har en ekonomisk stabilitet 
och kan därmed vidareutveckla vår anläggning enligt plan. 

Under 2022 kommer vi slutföra arbetet med hål 14. Sträckningen av hål 1 diskuteras för att skapa en säkrare 
bana då bollar från rangen ibland hittar in på detta hål. Vi vill också fortsätta att utveckla och förbättra 
träningsmöjligheterna på rangen och övriga träningsområden. Vi kommer också skapa möjligheter för 
elbilsladdning. Vi kommer också att påbörja arbetet med att skapa utslagsplatser som gör banan cirka 4500 
meter. Detta arbete går under namnet ”tee45”. 

Jonas Sonesson kommer driva restaurangen. Inför säsongen 2022 kommer han att få erbjuda sina tjänster i 
våra uppfräschade lokaler. Ett projekt som pågått under vintern och beräknas vara klart i mitten av mars. 

Vår träningsverksamhet kommer att fortsätta utvecklas med målet att bedriva ännu mer året-runt 
verksamhet.  Vi kommer fortsatt satsa på vår juniorverksamhet och olika lektionspaket för alla typer av 
golfare.  

För vårt projekt ”Vision 2022”, vilket bland annat innebär ombyggnad av befintlig korthålsbana, kommer det 
att göras en ansökan till Allmänna arvsfonden.  

Haverdals Golfklubb påverkas av skeenden i vår omvärld och vi kommer fortsatt se det som viktigt att 
bevaka vår omvärld, vi kommer fortsatt vara lyhörda vad gäller den pandemi som pågår och se till att vi följer 
de rekommendationer som gäller. Vidare fortsätter vi med de erfarenhetsutbyten och utbildningar för vår 
personal samt förtroendevalda som ges via andra golfklubbar, Hallands GDF samt Svenska Golfförbundet. 

Marknadsföring är en viktig del av klubbens verksamhet för att säkerställa medlemsantalet, sponsorer och 
greenfeeintäkter, vi har fortsatt samarbete med golfklubbar och hotell i Halmstad. Vi är också fortsatt en del 
av ”Golfhuvudstaden Halmstad”. 

 

Håkan Bisseberg, VD/Klubbchef 

På uppdrag av styrelsen för Haverdals Golfklubb 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 Medlemskommittén 

Kommittén har under året genomfört fyra möten. Verksamheten i övrigt har främst omfattat Antikrundan, 
Damverksamheten och Kommittédagen men utöver har vi stått tillfogande för arbetsgrupper som berör 
klubben som helhet. Som all annan verksamhet har pandemin har varit en begränsning. 

Seniorverksamhet 

Seniorverksamheten på Haverdals GK består huvudsakligen av Antikrundan, som bjuder in spelare som fyller 
eller har fyllt 60 år under verksamhetsåret. 

Det finns möjlighet att spela båda 18 hål och 9 hål. Intresset har under vår-och höstsäsongen varit stort med i 
genomsnitt 56 anmälningar per spelomgång vid spel 18 hål. Spelare, som valt att spela 9 hål, brukar i 
genomsnitt fylla en boll med 3-4 deltagare.  

Pandemin har inneburit att spel under vårsäsongen blev uppskjutet t.o.m. 31 maj. Därefter spelades 3 
omgångar innan sommaruppehållet.  

Ostadigt vädret med regn och stängd bana under september månad innebar att 2 omgångar blev inställda. 
Detta innebar i förlängningen att av planerade 11 omgångar blev endast 9 genomförda. Eftersom 
vårsäsongen endast omfattade 3 omgångar beslöts att vårens 3 omgångar och höstens 9 omgångar slogs 
samman i den slutliga sammanställningen.  

På grund av rådande pandemi har inte heller spel på annan bana genomförts under verksamhetsåret.  

All bokning sker via Min Golf eller till receptionen senast kl.12.00 dagen innan spel. Alla, som spelat 7 ggr eller 
fler, betalar in 350 kr vid terminens slut. Samtliga dessa erhåller priser vid avslutningen, som inbegriper 
någon form av lagspel – vanligtvis 3-mannascramble. Alla inbetalade anmälningsavgifter används till 
presentkort i shopen. De spelare som spelar färre än 7 ggr, betalar ingen avgift.  

Mycket gott samarbete med kansliet, shopen och banarbetarna ligger till grund för den goda stämningen. 
Den förenkling i samband med anmälan och resultatredovisning, som skett de senaste säsongerna, har 
underlättat mycket. Dessutom uppskattas det sociala umgänget mycket då spelare har möjlighet att knyta 
nya kontakter.  

Damverksamheten  

Ett antal planeringsmöten har genomförts inför vår- och höstspel.  

Vi har spelat olika typer av tävlingar. Förmiddagstider har föranmälts till shopen och till eftermiddagstider 
har man anmält sig via min golf. Lagtävlingar, flaggtävlingar och skojtävlingar har varit mycket populära 

Havring Cup utbyte med Ringenäs GK 

Har spelats 30 augusti och 13 september, Haverdalsdamerna vann med 5-3 och behåller vandringspriset. Nya 
tävlingar nästa år. 

Utbyte med Falkenbergs GK 

20 damer åkte till Falkenberg den 8 september, lunch och spel (Bästboll), egen transport.  Mycket uppskattat 
både från oss och Falkenberg. Nästa år kommer Falkenbergarna till Haverdal och spelar.  

Haverdals Drottning 

Den traditionella 18 håls tävlingen som spelas före midsommar fick på grund av pandemin ställas in  



 
 

 

 

Säsongsavslutning  

Den 28 sept samlades 28 glada golfdamer i golfrestaurangen, lyssnade på Ulrika Larsson 
Akademibokhandeln som tipsade om läsvärda böcker, Head Pro Kristian Söderström Malmborg informerade 
om årets vinterträning 2021/2022. Jonas Soneson, golfrestaurangen dukade fram en underbar 
gulaschsoppa. Kvällen avslutades med utlottning av priser. 

Övrigt 

Vi har framfört önskemål om att få en anslagstavla i det gemensamma rummet utanför 
omklädningsrummen.  

Vi har haft stort stöd av kansliet och tackar personalen för gott samarbete under året. 

Information angående tisdagsgolfen finns på hemsidan under Tävlingar/Damgolfen. 

Kommittédagen 

Dagen är till för de som lägger ner mycket ideell tid i styrelsen och kommittéer. 

Lördagen 25 september genomfördes årets kommittédag med 22 st ”tävlande” plus ytterligare några 
supportande vilket kan ses som ett 50 % deltagande.  

Huvudmoment var spel i lag med blandade spelare över kommittégränserna som uppskattades. Själva 
tävlingen var Bäst boll i form av poängbogey där antalet bästa resultat ökade över tiden. 

Efteråt var det prisutdelning och gemensam lunch i golfresturangen, samtliga deltagare fick priser i form av 
presentkort i shopen av varierande storlek. 

Utöver kommittémedlemmar, styrelsen och valberedning bjöds även klubbens revisorer och suppleanter till 
dessa in. 

Hör på banan 

Hör på banan är en punkt på varje kommittémöte där vi lyfter och dokumenterar ris och ros som framförts av 
våra medlemmar och som vi sedan hoppas att klubben, styrelsen eller andra kommittéer tar åt sig på ett 
annat sätt. 

  



 
 

Verksamhetsberättelse för bankommittén 2021 

Möjligheterna till golfspel, trots rådande pandemi, gjorde att golfåret 2020 ökade rejält. Det visade sig att 
intresset bestod samt ökade även under 2021. Detta kräver en anläggning i toppskick. 

Banan:  

Greenområdet för hål 5 har uppdaterats, ny placering av bunker, diket har lagts igen. Vägen till vänster om 
green har fått en ny sträckning. 
 
Ny tee 52/57 för hål 8. 
Ny tee 52 för hål 13. 
Nya träd har planterats på hål 2, 6, 12 och 16. 
 
Under hösten har ombyggnation utförts för hål 14. Dammen har grävts ur, damm-duk har anlagts för att 
”behålla” vattnet i dammen. Gabioner har anlagts som mur mot green. I samband med detta arbete 
rensades även dammen bakom green hål 17. 
 
Dammen till vänster hål 8 har grävts ur, diket till vänster likaså. 
 
Ett alltid lika uppskattat arbete är att dra skidspår runt banan, vid tillåten väderlek. 
 
Gallra, ta ned och stamma upp träd, röja sly samt tunna ut i ruffar mm runt hela banan samt att ersätta 
gamla spridare (vatten) mot nya är något som pågår varje år.  Även komplettering med nya spridare samt att 
flytta ut spridare från tee är något som pågår fortlöpande. 
 
Dräneringar runt om på banan har renspolats. 
 
Klubbhus/restaurang/shop 
Ny värmepump samt varmvattenberedare för restaurangen. 
Självbetjäningskiosken har fått nytt tidlås. 
Ny hjärtstartare. 
Belysning samt laddningsmöjligheter vid parkeringen. 
 
Rangen/träningsytor 
Fyllt upp med massor som skapat en förhöjd grusgång bakom ”ute-utslagsmattorna” 
Fixat till runt övningsgreen ”19”. 
Satt upp belysning på range-båsen som lyser upp fältet, vilket skapar träningsmöjligheter även vintertid. 
 
Verkstad/maskinhall:  
Målat om och bytt golv i omklädningsrummen, kontor samt lunchrummet. 
Följande maskiner har tillkommit under 2021: 

- Transportfordon Kioti K9 
- -    Löv-blås 

 
Ett stort tack riktar vi som vanligt till vår kompetenta banpersonal, utan er ingen välmående anläggning. 
 
Med hopp om en fin säsong 2022! 
 
Mikael Vallin 
Bankommittén 
  



 
 

Verksamhetsberättelse Junior- & Idrottskommittén 2021 

Junior och idrottskommittén (JK) har under 2021 bestått av sju personer plus klubbens två pro:s.  Under 
årets sista kvartal nödgades ordföranden och en kommitté-medlem delvis ta ledigt från kommitté-arbetet 
varvid vice ordförande Mårten Jansson övertog ordförandens ansvar.  

Kommitténs arbete 2021 
Under perioden 10/3 – 9/12 har åtta kommittémöten hållits, samtliga protokollförda. 
Ordföranden har även deltagit i klubbens kommittéordförande-möten. Under 2021 har flera nya medlemmar 
i kommittén tillkommit varför vi under våren fokuserade på kommitténs uppdrag, handlingsplan, 
måldokument mm  
 
Under tidig vår genomfördes en lyckad rekryteringsinsats med studiebesök från Gullbrandstorpsskolan 
vilket gjorde att cirka 15 nya juniorer började i träning och blev medlemmar. Från denna grupp var cirka 
hälften tjejer vilket var glädjande och är något kommittén kommer fortsätta att försöka rekrytera via skolor i 
närområdet.  
När träningen väl startade i gång i april med Nicholas och Kristian var det cirka 60 juniorer igång. I några 
grupper hjälpte äldre juniorer till vilket var viktigt för att ha bra kvalité på träningarna.  

Tävlingarna startade i gång något senare under säsongen på grund utav pandemin vilket gjorde att vi 
planerade in en egen ”RyderCup”-dag som tävlingsuppstart för juniorerna.  
Ett drygt 20-tal ungdomar i alla åldersklasser plus några elitspelare deltog under en heldag med Skills-
turnering och lagspel. 

Tävlingarna från Golfförbundet kom därefter i gång och vi har under året haft 22 olika juniorer som deltagit 
flitigt i tävlingsverksamheten vilket är några fler än tidigare år. Glädjande har varit medverkandet i flertalet 
olika nivåer såsom Halland Junior Cup, HallandsTouren, Teen Tour och JMI. 

Under semesterperioden var det återigen dags för Haverdalsveckan och för juniorkommittén ansvaret för 
Toms Cup. En mycket lyckad tävling med roliga inslag såsom ”Fyra olika flaggor”, ”Kasta bollen”, ”Putta med 
drivern”, ”Beat a junior”.  
Just det sistnämnda blev ett roligt inslag och ett moment som bidrog med en bra intäkt till 
Juniorverksamheten (tävlande kunde köpa ett extra slag av en junior). 

Junioravslutningen 2020 med nattgolf var mycket lyckad och ledde till en nyinstiftad nattgolfstävling (öppen 
för alla) under augusti. Ett lyckat upplägg med golf, mat och gemenskap men som tyvärr fick avbrytas pga 
kraftigt åsk- och regnoväder runt midnatt.  

Huvudsäsongen avslutades i mitten av oktober med skattjakt och utmaningar i nattgolfens tema.  

Framgångsfaktorer 

En viktig del som utvecklades under föregående säsong var initiativet med låsta tider på banan för våra 
juniorer för att de skulle kunna spela golf mer spontant. Detta ska arbetas vidare med till säsongen 2022. 

Vad gäller spontangolf och aktivitet var Djungelbanan med frisbeegolf  en stor succé under 2021. Många som 
normalt sett inte skulle åkt till en golfbana kom till Haverdals GK.  
Vissa skolklasser hade dagens idrottslektion där. Många som använde banan under året swishade in stöd till 
juniorverksamheten vilket blev ett bra tillskott för fler aktiviteter för våra egna juniorer.  

Träningsverksamhet 

Under mitten av november satte vinterträningen igång med 19 deltagare vilket är rekord. Det betyder cirka 
1/3 av antalet juniorer som tränar under säsong, väldigt glädjande.  



 
 

Med detta sagt ett mycket lyckat år för juniorverksamheten. Det visar att tidigare års arbete ger effekt och 
fler intresserar sig för att vara aktiva på vår klubb både sommar- och vintertid. Medlemsantal för juniorerna 
är nu 200 vilket är det högsta antalet sedan 2016. 

 

Antal juniorer i träningsverksamheten 2021 

6 - 9 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 23/13/10 
10 - 13 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 16/11/5 
14 - 16 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 12/7/5 
>16 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 7/5/2 

 

 

 

Haverdal 2022-01-13 

 
För Junior- och Idrottskommittén Haverdals GK 

Charlotte Barouma, ordförande  
Mårten Jansson vice ordförande 
Kristian Söderström Malmborg, headpro 

 



 
 

Verksamhetsberättelse – Tävlingskommittén – 2021 

Under ett normalt år ansvarar Tävlingskommittén för klubbtävlingarna och HGDF:s åldersserietävlingar, som 
tävlingsledare, starters, tävlingskansli etc. 

2021 var inget normalt år till följd av restriktioner som infördes och flera gånger ändrades till följd av covid 
19/Coronan. Åldersseriespelet minskades under året. Del av vårens planerade tävlingar, enligt 
tävlingsprogrammet, stoppades/ställdes in. Tävlingarna startade först i juli i samband med 
Haverdalsveckan. Övriga tävlingar enligt tävlingsprogrammet, genomfördes. Samtliga dessa tävlingar, utom 
Generationsgolfen, var övertecknade. Detta är mycket positivt. Som vanligt var vädret med oss! 

Då flertalet av Tävlingskommitténs ledamöter är s.k. 70+ skötte kansliet om scorekortsutlämning samt 
scoringen efter tävlingarna. Tävlingskommittén svarade för tävlingsledning samt starters och 
prisutdelningar.  

Vi i Tävlingskommittén framför vårt tack till alla som medverkat till att göra tävlingarna trivsamma: 
medarbetare på Haverdals GK som skött banan, kansliet, restaurangen, shopen, tävlingssponsorerna som 
bidragit med fina prisbord och alla fantastiska deltagare vars härliga humör och inställning har bidragit till 
att tävlingarna blivit så lyckade.  

Tävlingarna var mycket uppskattade av både medlemmar och gästande spelare.  

Under 2021 stod Haverdals GK som värd för SM i Paragolf, denna tävling var planerad till 2020 men flyttades 
p.g.a. Corona-viruset. SGF omdöme var mycket positivt. 

Tävlingskommitténs budgetmål för året har nåtts  

Jag vill tacka alla ledamöterna i tävlingskommittén för ert stora engagemang och all tid ni lagt ner för att 
göra tävlingarna trivsamma och härliga. 

För Tävlingskommittén  

Maths Blomkvist  

Ordförande  

 

  



 
 

Verksamhetsberättelse – Marknadskommittén 2021. 

Marknadskommittén har under året haft 6 lunchmöten (ej protokollförda) men ej desto 
mindre viktiga (anledning Corona) där det i första hand diskuterats klubbens 
sponsorverksamhet, men kommittén diskuterade även inre och yttre klubbmiljö mm. 

Vilket har visat sig i ombyggnaden av vår restaurang som har planerats av MK medlemmen 
Lars Klingvall och som vi tror kommer att lyfta klubben ytterligare för gäster och våra 
medlemmar. 

Kommittén har dessutom närvarat vid kommittémöten som styrelsen kallat till. 

Marknadskommittén har 2021 haft 4 ledamöter och i lunchmötena har även vår tidigare 
klubbchef deltagit.  Inför 2022 söker kommittén  intresserade som vill ingå i kommittén och 
som då kan höra av sig till vår nya klubbchef eller till kommitténs ordförande Kjell Pierre. 

Klubbens sponsorer är mycket viktiga för klubben och dess ekonomi. Detta gäller såväl 
huvudsponsorer som tävlingssponsorer. När det gäller klubbens tävlingsverksamhet så har 
den kunnat genomföras men inte lika mycket som tidigare år men de tävlingar som spelades 
var välbesökta och uppskattade. Även i år har vi haft en speciell sponsordag för att visa vår 
uppskattning för dessa och i år var denna dag mer än vanligt uppskattad vilket vi tror 
berodde på Corona pandemin (vi törstar efter gemenskap och samvaro). Den efterföljande 
middagen på kvällen var hur lyckad som helst och allt genomfördes och regisserades som 
vanligt av sponsorgeneralen Anders Israelsson.   

Vårt samarbete med sponsorerna har under året varit framgångsrikt och utfallet ligger i nivå 
med 2020. 

Att synas i de sociala medierna är också viktigt ur marknadssynpunkt och hemsidan som 
utvecklas kontinuerligt, bidrar i hög grad till att golfintresserade besöker vår klubb. I 
marknadskommittén har därför inrättats en speciell roll som kommer att fokusera just på 
den uppgiften. 

Ordförande Marknadskommittén 

Kjell Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Revisionsberättelse, Haverdals GK, redovisningsåret 2021 

 

Till årsmötet i Haverdals Golfklubb, org.nr. 849201-5329 

 

Haverdals Golfklubb bedriver sin verksamhet både i själva klubben och i det av klubben helägda bolaget 
Haverdals Golf AB. Klubbens styrelse utgör även styrelse i bolaget. Vid bolagets stämma valdes auktoriserade 
revisorn Carolina Josefsson, Ernst & Young, till revisor i bolaget för år 2021. Undertecknade är av årsmötet i 
Haverdals Golfklubb utsedda till revisorer i klubben för år 2021. 

Carolina Josefsson, Ernst & Young, har alltså reviderat bolaget. Vi har framför allt granskat verksamheten i 
klubben, vilken i huvudsak omfattar tränings- och tävlingsverksamheten. 

Vi har stickprovsmässigt granskat klubbens bokföring. Vidare har vi granskat tillgångar och skulder. 
Tillgångarna utgörs huvudsakligen av reversfordringar på det helägda bolaget medan skulderna till 
övervägande del utgörs av medlemslån. Vi har också tagit del av den sammanslagna resultat- och 
balansräkningen för klubben samt bolaget, vilken upprättats av VD och styrelsen. 

Revisionen har utförts i enlighet med vad vi uppfattar som god revisionssed i Sverige. Detta innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att klubbens årsbokslut inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. Vad gäller bolagets verksamhet har vi förlitat oss på den granskning som 
bolagets revisor gjort och som rapporterats till oss.  

Det årsbokslut som vi granskat har upprättats i enlighet med god revisionssed och därmed anser vi att det 
ger en rättvisande bild av den verksamhet som drivs i klubben. Styrelsen har enligt vår bedömning inte 
handlat i strid med lag eller stadgar. Vår revision ger oss rimlig grund att tillstyrka att årsmötet fastställer 
klubbens resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

 

Haverdal 2022-02-17 

 

_______________________   ___________________________ 

Bengt von Knorring    Magnus Bruzelius

       

  



 
 

Nedan presenteras resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för den totala 
verksamheten med sammanslagning av Haverdals GK och AB Haverdals Golf. 

 

BUDGET 2022    

    

RESULTATRÄKNING Budget Utfall Budget 
i TSEK 2022 2021 2021 

    
RÖRELSENS INTÄKTER    
Medlemsavgifter 6 704 6 475 6 370 
Intäkter från spel 2 966 3 306 2 844 
Shop-/Rangeförsäljning 3 120 3 581 2 970 
Reklam och sponsring 695 670 610 
PRO-lektioner 750 609 500 
Bidrag 40 49 40 
Övriga intäkter 260 311 275 
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 14 535 15 001 13 609 

    
RÖRELSENS KOSTNADER    
Kostnader kopplade till spel -580 -242 -578 
Shopinköp, rangekostnader -1 980 -2 426 -1 900 
Fastighetskostnader -1 264 -1 674 -1 279 
Maskiner och fordon -870 -805 -698 
Banan -645 -275 -287 
Administrativa kostnader -566 -445 -578 
Medlemsavgifter -361 -357 -377 
Annons, reklam -148 -153 -148 
Personalkostnader -6 351 -5 783 -5 847 
Övriga kostnader -223 -336 -231 
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -12 988 -12 496 -11 923 

    
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 547 2 505 1 686 

    
AVSKRIVNINGAR -852 -2 224 -1 179 

    
RÖRELSERESULTAT FÖRE FINANSNETTO 695 281 507 

    
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -75 -90 -80 

    
ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 620 191 427 

    
Årets skattekostnad -85 77 -20 

    
ÅRETS RESULTAT 535 268 407 

  



 
 

Nedan presenteras resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för den  
totala verksamheten med sammanslagning av Haverdals GK och AB Haverdals Golf. 

    
 

RESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall 
i TSEK 2021 2021 2020 

    
RÖRELSENS INTÄKTER    
Medlemsavgifter 6 475 6 370 5 796 
Intäkter från spel 3 306 2 844 2 897 
Shop-/Rangeförsäljning 3 581 2 970 3 507 
Reklam och sponsring 670 610 670 
PRO-lektioner 609 500 402 
Bidrag 49 40 54 
Övriga intäkter 311 275 430 
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 15 001 13 609 13 756 

    
RÖRELSENS KOSTNADER    
Kostnader kopplade till spel -242 -578 -119 
Shopinköp, rangekostnader -2 426 -1 900 -2 251 
Fastighetskostnader -1 674 -1 279 -1 232 
Maskiner och fordon -805 -698 -1 008 
Banan -275 -287 -659 
Administrativa kostnader -445 -578 -627 
Medlemsavgifter -357 -377 -361 
Annons, reklam -153 -148 -168 
Personalkostnader -5 783 -5 847 -4 983 
Övriga kostnader -336 -231 -293 
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -12 496 -11 923 -11 701 

    
RÖRELSERESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR 2 505 1 686 2 055 

    
AVSKRIVNINGAR -2 224 -1 179 -1 304 

    
RÖRELSERESULTAT FÖRE FINANSNETTO 281 507 751 

    
FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER -90 -80 -93 

    
ÅRETS RESULTAT FÖRE 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 191 427 658 

    
Årets skattekostnad 77 -20 -28 

    
ÅRETS RESULTAT 268 407 630 

    
  



 
 

BALANSRÄKNING    
i TSEK 2021-12-31   2020-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Goodwill   1 222 
Byggnader och markanläggningar 8 273  8 314 
Maskiner och andra tekniska tillgångar 1 640  1 581 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9 913  11 117 

    
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 17  17 

    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9 930  11 134 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Lager 693  785 
Kundfordringar 52  51 
Övriga kortfristiga fordringar 221  445 
Skattefordran 82  129 
Förutbetalda fordringar och upplupna intäkter 200  233 
Kassa och bank 3 322  2 146 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 570  3 789 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 14 500  14 923 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Balanserat resultat 2 454  1 824 
Årets resultat 268  630 
TOTALT EGET KAPITAL 2 722  2 454 

    
AVSÄTTNINGAR 6  88 

    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Banklån 1 800  2 100 
Medlemmars insats 7 302  7 675 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 9 102  9 775 

    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder 293  440 
Banklån 300  300 
Medlemslån för återbetalning 463  412 
Skatteskuld   - 
Övriga kortfristiga skulder 374  466 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 240  988 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 2 670  2 606 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 500  14 923 



 
 

KASSAFLÖDESANALYS 2021  2020 

    
FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Resultat efter finansnetto 191  658 
Avskrivningar 2 224  1 304 
Vinster (-)/förluster vid försäljning av anl tillgångar -  -100 
Betalda Skatter -6  - 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2 409  1 862 

    
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL    
Minskning (+)/ökning (-) av lager 92  112 
Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar 303  -377 
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder 64  841 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 459  576 

    
KASSAFLÖDE FÖRE INVESTERINGAR 2 868  2 438 

    
INVESTERINGAR    
Investeringar i anläggningstillgångar -1 020  -965 
Försäljning av anläggningstillgångar 0  100 
TOTALA INVESTERINGAR -1 020  -865 

    
KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR 1 848  1 573 

    
FINANSIERING ETC.    
Långfrisitiga fordringar 0  0 
Lån -300  -300 
Medlemmars insats -373  -511 
Övrigt 1  - 
TOTAL FINANSIERING ETC. -672  -811 

    
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 176  762 

    
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 3 322  2 146 

 

  



 
 

BUDGET 2022 - Investeringar   

      
Investeringar     Belopp, kr 

       

Maskiner      

Greenklippare Toro 3250   385 000 

inkl. aggregat     

       

       

Bana      

Bevattning (tre greener)   90 000 

Tee 45    200 000 

Hål 1, ombyggnad   100 000 

       

       

Byggnader     

Restaurang (renovering, nya möbler)  335 000 

       

       

Range      

       

       

Parkering     

Billaddare, el   100 000 

       

Övrigt      

Övriga investeringar   100 000 

       

       

TOTALT    1 310 000 

          

  



 
 

Styrelsens förslag till avgifter - Verksamhetsåret 2022 

 

Styrelsen föreslår avgifter enligt följande 

 

Medlemsavgifter 

 

Kategori     2021 2022         

 

Fullvärdig medlem  Senior   5 700kr 5 900kr     

  Senior* (22 - 26 år)  4 100kr 4 300kr 

  Junior (18 – 21 år)  2 500kr 2 600kr 

  Junior (13 - 17 år)  2 000kr 2 100kr 

  Junior (11 – 12 år)  800kr 800kr 

  Junior (0 – 10 år)  300 kr 300kr 

   

 

Vardagsmedlem    4 100kr 4 300kr 

Greenfeemedlem Inklusive 1 greenfee  1 295kr 1 500kr 

Familjemedlem Totalt hela familjen  12 900kr 13 400kr 

Studentmedlemskap    2 300kr 2 600kr 

Passiv medlem Senior   500kr 600kr
  

  Junior   200kr 300kr 

Inträdesavgift     3 000kr 3 000kr 

Skåpavgift     500kr 500kr 

Kö-avgift     200kr 200kr 

 

Senior*  Inträdesavgift betalas det är man fyller 27 år 

 

  



 
 

Styrelsens förslag till avgifter - Verksamhetsåret 2023 

 

Styrelsen föreslår avgifter enligt följande 

 

Medlemsavgifter 

 

Kategori     2022 2023         

 

Fullvärdig medlem  Senior   5 900kr 6 100kr     

  Senior* (22 - 26 år)  4 300kr 4 500kr 

  Junior  (18 – 21 år)  2 600kr 2 700kr 

  Junior (13 - 17 år)  2 100kr 2 200kr 

  Junior (11 – 12 år)  800kr 800kr 

  Junior (0 – 10 år)  300kr 300kr 

Vardagsmedlem    4 300kr 4 500kr 

Greenfeemedlem Inklusive 1 greenfee  1 500kr 1 700kr 

Familjemedlem Totalt hela familjen  13 400kr 13 900kr 

Studentmedlemskap    2 600kr 2 700kr 

Passiv medlem Senior   600kr 700kr 

  Junior   300kr 400kr 

 

Inträdesavgift     3 000kr 3 000kr 

Skåpavgift     500kr 600kr 

Kö-avgift     200kr 200kr 

 

Senior*  Inträdesavgift betalas det är man fyller 27 år 

  

  



 
 

Valberedningens förslag inför årsmötet 2022 

 Namn   vald för period  
Styrelsen Jonas Magnusson ordf Omval 2022 
  Ulf Persson   Omval 2022+2023 
  Lars-Erik Blank   Kvarstår tom 2022 
  Bo Isaksson   Kvarstår tom 2022 
  Kristina Björkman   Omval 2022+2023 
  Yvonne Nilsson   Kvarstår tom 2022 
  Jenny Upphof   Nyval 2022+2023 
Bana Mikael Vallin ordf Omval 2022 
  Henrik Sjöberg   Kvarstår tom 2022 
  Rolf Larsson   Kvarstår tom 2022 
  Kristina Heide   Omval 2022 - 2023 
  Anna-Karin Larsson   Omval 2022 - 2023 
  Anders Kinch   Omval 2022 - 2023 
Medlem Dan Lindqvist  ordf Omval 2022 
  Inger Wallin   Kvarstår tom 2022 
  Kent Tholin   Omval 2022 - 2023 
  Staffan Anckar    Omval 2022 - 2023 
  Kennert Nilsson   Kvarstår tom 2022 
  Ann-Margreth Sundqvist   Kvarstår tom 2022 
  Mona Lönnberg Samuelsson   Kvarstår tom 2022 
  Birgitta (Pum) Berle   Nyval 2022 - 2023 
Tävling Laisa Dahmén   Kvarstår tom 2022 
  Arne Petersson   Kvarstår tom 2022 
  Bengt Johansson   Nyval tom 2022 
  Ulf Nerborg   Nyval 2022 - 2023 
  Thomas Asp   Nyval 2022 - 2023 
  Hans Björkman   Nyval 2022 - 2023 
  Margareta Blomster   Nyval 2022 - 2023 
  Bertil Hansen  Nyval 2022 - 2023 
  Gittan Claesson   Nyval tom 2022 
  Ulla Hallberg   Nyval 2022 - 2023 
  Kjell Erlandsson   Nyval 2022 - 2023 
  Mia Mangefors   Nyval 2022 - 2023 
  Anders Westergren   Nyval tom 2022 
Junior Mårten Jansson ordf Omval 2022 
  Lina Karlsson   Omval 2022 - 2023 
  Johan Siivola   Omval 2022 - 2023 

  
Kristian Söderström 
Malmborg  Omval 2022 - 2023 

  Daniel Bisseberg   Nyval 2022 
  Nicholas Blomqvist   Nyval 2022 
  Oskar Davidsson   Nyval 2022 
 Linda Wallin  Nyval 2022 

  



 
 

Marknad Karin Johansson ordf Omval tom 2022 
  Ken Mathisson   Kvarstår tom 2022 
  Christer Harplinger   Kvarstår tom 2022 
  Kjell Pierre   Omval tom 2022 
  Lars Klingvall   Omval 2022 - 2023 
Handicap Lars-Erik Blank ordf Kvarstår tom 2022 
  Margareta Olsson   Kvarstår tom 2022 

  
Kristian Söderström 
Malmborg   Kvarstår tom 2022 

Revisorer Bengt von Knorrring Ordinarie Kvarstår tom 2022 
  Magnus Bruzelius Ordinarie Kvarstår tom 2022 
  Jan Henriksson Suppl nyval tom 2022 
  Anders Kinch Suppl nyval tom 2022 

 

  



 
 

Proposition nr 1 till årsmötet 2022-03-10 
 
Stadgeändring - Beslut avseende avgifter / Kallelse till 
årsmöte. 
 
Klubben har idag kö för att bli medlem. I stadgarnas 11§ föreskrivs att en medlem som inte 
inom tre (3) månader från förfallodag har betalat sin årsavgift anses ha begärt sitt utträde. I 
praktiken utgår en påminnelse om medlemmen inte betalar i utsatt tid och om denna inte 
heller betalas kontaktar kansliet vederbörande. Det händer då att medlemmen väljer att 
begära sitt utträde. 
Detta innebär att en ny medlem kan erbjudas plats i Haverdals Golfklubb först fram mot 
sommaren. 
Styrelsen anser att det är viktigt att man tidigare än idag skall kunna erbjuda nya 
medlemmar inträde i klubben och att man därför behöver skicka ut fakturorna med 
årsavgiften tidigare än idag. Med nuvarande ordning är detta inte möjligt då vi har årsmöte 
under mars månad. 
En del klubbar löser detta genom ett sk delat årsmöte. Styrelsen har haft samråd med SGF 
stadgeexpert och SGF avråder från att ha delat årsmöte. SGF förordar istället att man på 
ordinarie årsmöte i mars beslutar om avgifter för nästkommande år i stället för innevarande. 
 
Styrelsen bedömer att det är en bra modell och anser att Haverdals GK bör övergå till att 
använda denna modell vilket medför ett tillägg till stadgarna. 
 
Styrelsen ser också en fördel i att flödet i kansliet blir bättre då man inte behöver arbeta 
med att söka medlemmar som inte betalat sin årsavgift när säsongen är i gång. 
 
Ändringen innebär även att det skapas en intäktsram för budgetarbetet nästkommande år, i 
stället för dagens modell där man gör budget först och föreslår avgifter efteråt. 
 
Styrelsen har även upptäckt ett mindre fel i stadgarna avseende när kallelse till årsmötet 
skall vara utsänd som styrelsen föreslår rättas.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

a. att i 15§ ändra tiden för kallelsens utsändande till tre (3) veckor i stället för dagens 
två (2). Ändring med röd text nedan 

b. att ändra i 21§ p 10 under ”Ärenden vid årsmötet” så att paragrafen får 
nedanstående lydelse. Ändringar jämfört med idag med röd text 

c. att årsmötet beslutar att paragrafen skall vara omedelbart justerad 
 
15§ Årsmöte och extra årsmöte 
 Tidpunkt och kallelse 

Kallelse med förslag till föredragningslista för årsmöte skall senast tre veckor 
före mötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om 
sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas 
en per hushåll.  



 
 

 
 
 

 
 
21§ Årsmöte och extra årsmöte 

  
10. Fastställande av  

a. Verksamhetsplan 
b. Medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
c. Inträdesavgifter och medlemslån 
d. Övriga avgifter 
e. Budget för kommande verksamhet- och räkenskapsår 

       

  



 
 

 
Proposition nr 2 till årsmötet 2022-03-10 
 
Hedersmedlem 
 
Anders Israelsson är för många både inom klubben och utanför densamma ”Mr Haverdal”. 
Anders har haft en mycket stor betydelse för att klubben är vad den är idag.  
Styrelsen äger rätt att, jämlikt 10§ femte stycket i stadgarna, föreslå årsmötet en person att 
väljas till hedersmedlem i klubben. Styrelsen anser att Anders utifrån detta bör bli 
hedersmedlem i klubben. 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

- att utse Anders Israelsson till hedersmedlem i Haverdals Golfklubb 
 


