KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE I HAVERDALS GOLFKLUBB
TORSDAGEN, DEN 4 MARS, KL 18:00 DIGITALT VIA TEAMS
Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 kommer mötet att hållas digitalt. Anmäl
ditt deltagande senast 26 februari till info@haverdalsgk.se. Information om hur du deltar i mötet
kommer du att erhålla via mail

Kompletta årsredovisningshandlingar publiceras på klubbens
hemsida samt i nyhetsbrev senast 25 februari (finns även
tillgängliga i klubbhuset från detta datum).
Följande handlingar bifogas:
• Föredragningslista
• Verksamhetsberättelser 2020 (styrelse och kommittéer)
• Resultat och balansräkning 2020
• Verksamhetsplan 2021
• Styrelsens förslag till avgifter 2021 - 2022
• Budget 2021
• Valberedningens förslag 2021
• Ev inkomna motioner

Tel 035-144990
E-post: info@haverdalsgk.se

FÖREDRAGNINGSLISTA
1

Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.

2

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

3

Fastställande av föredragningslista.

4

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.

6

Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 200101 – 201231.

7

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 200101 – 201231.

8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.

9

Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av årets resultat.

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 200101 – 201231.

11

Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2021.

12

Beslut om antal styrelseledamöter, inklusive ordförande för
verksamhetsåret 2021.

13

Val av:
a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. Ordförande i kommittéer för en tid av 1 år samt halva antalet övriga
kommittéledamöter för en tid av 2 år.
d. 2 revisorer och 2 suppleanter för en tid av 1 år.
e. 4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka skall en skall utses
till ordförande samt 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
f. Ombud till Hallands GDF möte.

14

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15

Övriga frågor.

16

Mötets avslutande

Beslut om stadgeändring eller fråga av ekonomisk natur för klubben eller medlemmarna, får fattas endast
om ärendet angivits i kallelsen.

Styrelsens redovisning för verksamheten 2020
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Mandattiden utgår:
Jonas Magnusson, ordförande

2020

Ulf Persson, viceordförande

2021

Yvonne Nilsson, ledamot

2020

Lars-Erik Blank, ledamot

2020

Bo Isacson, kassör

2020

Lars Gustavsson

2021

Christina Björkman

2021

Adjungerade till styrelse: Anders Israelsson – Klubbchef samt Stefan Lundh – Course manager. Revisorer för
klubben har varit Sten-Olof Warholm och Bengt Von Knorring med Magnus Bruzelius samt Beata Bennet som
suppleanter. Niklas Herne-Bjärehäll, Herne Partners har varit revisor för bolaget. I reception/shop har klubben
haft följande anställda Anders Israelsson-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 Kent Svensson, 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 2020.

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
2020.

Junior & Idrottskommittén
Louise Persson har varit ordförande. Anna Pärn, Charlotta Rysén, Anders Rick och Johan Siivola är valda
t.o.m 2021. Anna Pärn och Anders Rick har valt att sluta 2020. Mårten Jansson är vald t.o.m 2020.

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, Kristina Svensson, Anders Hjalmarsson och Anders Westergren
är valda t.o.m 2020.

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 2020.

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 2020.

Medlemmar
Klubben hade vid utgången av året 1 675 medlemmar fördelade enligt nedan (2019 inom parentes)
Seniorer

995

(963)

Juniorer

174

(156)

Vardagsmedlemmar

69

(72)

Greenfeemedlemmar

259

(285)

Familjemedlemmar

19

(17)

Småbarnsmedlemmar

3

(3)

Studentmedlemmar

67

(65)

Passiva seniorer

64

(66)

Hedersmedlemmar

2

(2)

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden, kommittémöten har hållits vid två tillfällen.
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 2 st ruffklippare. Gallringsarbeten,
dräneringsarbeten samt byte av vattenspridare är något som pågår fortlöpande.
Tävlingar: SM i Paragolf fick ställas in på grund av pågående pandemi, glädjande nog kom
tävlingsverksamheten i gång i samband med vår Golfvecka som var mycket lyckad.
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 i våra lokaler den 12 mars
Investeringar
Följande maskiner har under året införskaffats via köp: 2 st ruffklippare.
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 27 januari – 21

Jonas Magnusson

Ulf Persson

Lars Gustavsson

Yvonne Nilsson

Christina Björkman

Bo Isacson

Lars-Erik Blank

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR HAVERDALS GK 2021

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, under innevarande år har vi fått inrätta kö för medlemskap vilket till
stor del kan tillskrivas den fina bana vi har samt den goda atmosfär det är i klubben. Detta innebär givetvis
att vi har en ekonomisk stabilitet och kan i lugn och ro arbeta vidare med att utveckla vår anläggning.
VI kommer att satsa på utveckling av både range och parkering med bättre belysning. Vidare ser vi över
behovet av laddstolpar till elbilar på vår parkering. Utemiljön runt vår restaurang ses över med permanent
tak på terrassen mot 10:ans tee, vi kommer även att införskaffa soffgrupper till detta för att få en bättre
utemiljö.
Golfbanan kommer att vara i fortsatt fokus och under 2021 kommer hål 14 att ges en ansiktslyftning,
miljöarbetet och utveckling av bana kommer i övrigt följa vår årligt uppdaterade plan.
Jonas Sonesson kommer driva restaurangen vidare.
I vår träningsverksamhet kommer vi att införskaffa en ”Track-Man” som kommer att utveckla vår
träningsverksamhet ytterligare. Vi kommer fortsatt satsa på juniorverksamhet och olika lektionspaket för
alla typer av golfare samt vinterträning för att skapa en året - runt verksamhet för våra medlemmar.
VI kommer även under året att ta fram en 5 årig utvecklingsplan för Haverdals Golfklubb där både ekonomi,
utveckling av bana och klubbverksamhet sätt i fokus.
SM – Veckan som blev inställd i år kommer att genomföras i Halmstad där vi kommer att arrangera Para-Golf
SM i månadsskiftet juni/juli.
Projekt ”Vision 2022” vilket innebär ombyggnad av befintlig korthålsbana samt Tee 45 har det gjorts ansökan
på till Allmänna arvsfonden, vi inväntar besked i april/maj och kommunicerar därefter projektet i klubben.
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 nu och se till att vi
följer de rekommendationer som ges oss. 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 säkerhetsställa medlemsantalet, sponsorer
och greenfeeintäkter, vi har fortsatt samarbete med golfklubbar och hotell i Halmstad gällande genom
”Golfhuvudstaden i Halmstad”.

Anders Israelsson, VD/Klubbchef
På uppdrag av styrelsen för Haverdals Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2020 Medlemskommittén
Kommittén har under året genomfört två digitala och två fysiska möten. Verksamheten i övrigt har främst
omfattat Antikrundan, Damverksamheten och Kommittédagen men vi har även tagit fram anvisningar och
instruktioner för Greenfeekontrollen som i år har skötts utav ligorna. Utöver har vi deltagit i arbetsgrupper
som berör klubben som helhet. Seniorverksamheten
Seniorverksamheten
”Antikrundan” fick ju tyvärr ställas in under våren p g a Covid 19 men kunde åter startas upp till hösten och
har genomförts med ett stort antal spelare. Vi har spelat slagspel sammanlagt åtta gånger samt en
avslutnings-scramble. Deltagarantalet har legat mellan 70-80 spelare varje gång och det har inneburit att
den avsatta tiden inte alltid räckt till. Därför har vi äskat längre starttid inför nästa säsong. 51 deltagare har
spelar 18-hålsrundan 6 gånger eller fler vilket inneburit att alla dessa har fått dela på de priser som delats ut.
Fler deltagare än förut har också utnyttjat möjligheten att spela 9 hål. Även där blev det många som erhöll
pris. Traditionell gemensam prisutdelning var vi p.g.a. rådande pandemi tvungna att avstå ifrån. Beslutet
togs gemensamt med kansliet och det fanns förståelse för detta från alla deltagare. Samtliga priser innebar
ett presentkort i shopen.
Damverksamheten
På grund av Covid 19 har även tisdagsgolfen ställts in under hela vårsäsongen. Liksom Havring cup,
Haverdals drottning och resa Ut i det blå. Hallands golfdistrikt; Inga ERFA-möten under säsongen och
samtliga tävlingar som tex Halland Ladies (tidigare Nationella Damdagen) har ställts in. Planeringsmöten har
genomförts inför höstens spel. När höstens spel drog igång har vi haft två starttider på förmiddagen som
varit mycket eftertraktade. Behov av att utöka antalet förmiddagstider 2021. Anmälan till spel har gjorts som
tidigare via telefon till kansliet. Ny rutin vad gäller anmälningar till tisdagens golfspel på eftermiddagen (kl
17) har fungerat mycket bra, anmälan görs via nätet som tävling. Detta innebär att starttiden och lottningen
till vilken boll man skall spela i är klar innan. Betalning görs som vanligt i shopen där man får sitt scorekort.
Under hösten har vi hunnit spela sju tisdagar. Många nya och även gamla medlemmar (46 damer) har visat
stort intresse av våra speltillfällen. 1700-tiden har vi i slutet av säsongen fått flytta till kl 1600 på grund av
mörker. Damernas tisdagsgolf avslutade höstsäsongen med en mycket uppskattad och rolig
puttningstävling med efterföljande mat och prisutdelning på vår fina golfkrog. Vi i damsektionen vill tacka
alla spelare gamla som nya samt pro, kansliet, shop och golfkrogen för ett gott samarbete under säsongen.
Information angående tisdagsgolfen finns på hemsidan under Tävlingar/Damgolfen.
Kommittédagen
Genomföres i år något tidigare, den 26 september, för att undvika frostrisken. Dagen är till för de som lägger
ner mycket ideell tid i styrelsen och kommittera. Huvudmoment var spel i lag med blandade spelare över
kommittégränserna som uppskattades. Själva tävlingen var Bäst boll i form av poängbogey med de två bästa
resultaten på varje hål. Utöver kommittémedlemmar, styrelsen och valberedning bjöds även klubbens
revisorer och suppleanter till dessa in.
HLR-utbildning
I år kunde vi inte erbjuda någon kurs, eftersom lokalen är för liten och innehåller moment i HLR och första
hjälpen som går stick i stäv med FHM krav på social distans.

Verksamhetsberättelse för bankommittén 2020
Vilket underligt år det blev. Allt började som vanligt; en relativt mild vinter, greenerna öppnade senare delen
av mars och alla var golfsugna. Något stämde dock inte då pandemin låg och lurade och ingen visste vad
som komma skulle…
…bantad budget med korttidspermitteringar, till ett år då det aldrig spelats så mycket golf(ökning med 30%
jämfört med ett normalår) på vår anläggning. En prövning för banan men även klubben som helhet. Hur
skulle detta gå? Det visade sig, alldeles galant!
Banan:
Vid green hål 4, till höger, klipptes foregreen ut samt jordhögen släntades ut och bildade en kulle för en
bättre spelupplevelse.
Hål 5 öppnades upp vid greenområdet samt förberedes för en ombyggnation,som utförs vintern 20/21.
Det testades ett nytt läge för tee 57/52 för hål 8, som föll väl ut.
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.
Torvat av foregreen samt delar av green på 17. Lagt ner dränering för att bli av med stående vatten. Tagit ner
tallen, kort vänster green, för att öppna upp mot green samt att få grusvägen mer ”körbar”.
Klubbhus/restaurang/shop
Restaurangen har bland annat fått nya hyllor, ny belysning till kök/minibar, ny självbetjäningskiosk, nya lås
med nycklar. Rabatterna upp till restaurangen/kiosken har fixats till. Vissa anpassningar har även vidtagits
för att säkra brandsäkerheten, bland annat nya utrymningsskyltar.
Ny TV i foajén har satts upp.
Genomgång av all el, samt förberett för belysning av parkering samt väg till rangehus.
Rangen/träningsytor
Målat siktstolparna.
Tagit bort gamla slipers vid utslagsmattorna för att ersätta med förhöjd grusgång, vintern 20/21.
Verkstad/maskinhall:
Följande maskiner har tillkommit under 2020: Ruffklippare 2st (Toro) - Röjsåg 2st (Husqvarna) - Stångsåg, motordriven - Gåspruta
Följande maskiner har avyttrats under 2020: - Ruffklippare 2st (en Jacobsen och en Toro)
Som alltid utför vår fantastiska och kompetenta banpersonal ett ypperligt arbete med vår anläggning. Vilket
vi verkligen nu fått ett kvitto på, ett år som detta. Stort tack!
Nu ser vi fram emot säsong 2021!
Mikael Vallin Bankommittén

Verksamhetsberättelse Junior- & Idrottskommittén 2020
År 2020 var ett år där juniorträningen än en gång tog steg framåt på flera olika sätt. Till säsongen anställdes
Nicholas som assisterande tränare på klubben där han haft huvudansvaret för flera träningsgrupper och
även hjälpt Kristian i den äldsta gruppen. Vår elitspelare Sebastian Brzezinski var även viktig inom
verksamheten där han stöttade upp vid behov. Under året har fler juniorer än tidigare spenderat tid på
golfklubben vilket verkligen har synts och uppmärksammats av andra medlemmar med positiva
kommentarer. Antalet juniorer i träning har varit på liknande nivå som tidigare år men med den stora
skillnaden att mer utveckling skett för juniorer på grund av ett ökat eget intresse utöver den planerade
träningstiden.
Stort lyft i verksamheten har varit torsdagskvällar där spelträning med elitjunior eller annan vuxen ledare
genomförts under hela säsongen. Detta var något golfklubben genomförde för många år sedan då det fanns
några eldsjälar som ställde upp vilket vi till 2020 ordnade igen. Många juniorer har utnyttjat detta och
kommit ut på banan för att spela mera vilket varit mycket positivt.
Trots att säsongen blev mycket speciell med inställda tävlingar på grund utav corona var det många juniorer
som tävlade när väl det kom tillbaka på schemat. Flera av våra juniorer presterade bra på Hallandstouren
samt Teen Tour och det var alltid ett gäng juniorer från Haverdal som hade bra gemenskap och glädje under
tävlingarna.
På grund utav bristen på tävlingar startade vi upp ”Haverdal Junior Matchplay Cup” vilket var en
matchspelstävling som pågick under hela säsongen. Eftersom elitspelarna inte heller kunde tävla var
flertalet av dessa också med på vår turnering och totalt med juniorer och elitspelare deltog 28 styckna vilket
var mycket glädjande. Alla gick vidare till slutspel oavsett resultat i gruppspel och där de 3 främsta vann en
heldag med Kristian på PGA Sweden National i Malmö under hösten. Otroligt uppskattad turnering som
sannolikt blir repris på varje säsong.
Juniorernas tävling under Haverdalsveckan blev som alltid en succé där mycket gott samarbete inom
kommittén bidrog stort samt alla deltagare som var med under tävlingen.
Säsongen för juniorerna avslutades med ”nattgolf” där alla hade självlysande bollar och fick spela 9 hål
vilket var mycket uppskattat trots kallt väder. Detta kommer sannolikt bli tradition varje år framöver.
Head Professional
Kristian Söderström Malmborg

Verksamhetsberättelse – Tävlingskommittén – 2020
Under ett normalt år ansvararTävlingskommittén för klubbtävlingarna och HGDF:s åldersserietävlinga,
som tävlingsledare, starters, tävlingskansli etc.
2020 var inget normalt år till följd av restriktioner som infördes och flera gånger ändrades till följd av covid
19/Coronan. Åldersseriespelet stoppades helt under året. Vårens planerade tävlingar, enligt
tävlingsprogrammet, stoppades/ställdes in. Tävlingarna startade först i juli i samband med
Haverdalsveckan. Övriga tävlingar enligt tävlingsprogrammet, exklusive ålderseriespelet 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.
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 att
tävlingarna blivit så lyckade.
Tävlingarna var uppskattade av både medlemmar och gästande spelare.
Vinnare KM Herrar: Sebastian Brezinski
Vinnare KM Damer: Madeleine Olsson
Under 2020 skulle Haverdals GK stått som värd för SM i Paragolf, men denna tävling ställdes in p.g.a. Coronaviruset.
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 2020.
Marknadskommittén har under året haft 5 lunch-möten (ej protokollförda) men ej desto mindre viktige
(anledning Corona) där det i första hand diskuterats klubbens sponsorverksamhet, men kommittén
diskuterade även inre och yttre klubbmiljö mm. Kommittén har dessutom närvarat vid kommittémöten som
styrelsen kallat till.
Marknadskommittén har 2020 haft 5 ledamöter. Inför 2021 söker kommittén intresserade som vill ingå i
kommittén och som då kan höra av sig till vår 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 (klubbens VD).
Vårt samarbete med sponsorerna har under året varit framgångsrikt och utfallet ligger i nivå med 2019.
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

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

RESULTATRÄKNING
i TSEK

Utfall
2020

Budget
2020

Utfall
2019

RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Intäkter från spel
Shop-/Rangeförsäljning
Reklam och sponsring
PRO-lektioner
Bidrag
Övriga intäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

5 796 5 693
2 897 2 713
3 507 2 980
670
660
402
675
54
55
430
350
13 756 13 126

5 638
2 708
3 035
650
573
66
358
13 028

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader kopplade till spel
Shopinköp, rangekostnader
Fastighetskostnader
Maskiner och fordon
Banan
Administrativa kostnader
Medlemsavgifter
Annons, reklam
Personalkostnader
Övriga kostnader

-119
-2 251
-1 232
-1 008
-659
-627
-361
-168
-4 983
-293

-646
-2 013
-1 038
-820
-387
-618
-373
-149
-5 457
-255

-11 701

-588
-1 885
-1 179
-821
-428
-673
-355
-113
-5 468
-243
-11
753

-11 756

2 055

1 373

1 272

-1 304

-1 150

-1 175

RÖRELSERESULTAT FÖRE FINANSNETTO

751

223

97

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

-93

-80

-57

ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER

658

143

40

Årets skattekostnad

-28

0

-8

ÅRETS RESULTAT

630

143

32

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
AVSKRIVNINGAR

BALANSRÄKNING
i TSEK

2020-12-31

2019-12-31

1 222
8 314
1 581
11 117

1 319
9 024
1 113
11 456

17

17

11 134

11 473

785
51
445
129
233
2 146
3 789

897
31
55
103
292
1 384
2 762

14 923

14 235

1 824
630
2 454

1 792
32
1 824

88

60

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Banklån
Medlemmars insats
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

2 100
7 675
9 775

2 400
8 186
10 586

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Banklån
Medlemslån för återbetalning
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

440
300
412
466
988
2 606

264
300
201
403
597
1 765

14 923

14 235

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska tillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda fordringar och upplupna intäkter
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Balanserat resultat
Årets resultat
TOTALT EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

KASSAFLÖDESANALYS
FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansnetto
Avskrivningar
Vinster (-)/förluster vid försäljning av anl tillgångar
Betalda Skatter
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2020

2019

658
1 304
-100
1 862

40
1 175
-490
-8
717

112
-377
841
576

-102
-281
-765
-1 148

KASSAFLÖDE FÖRE INVESTERINGAR

2 438

-431

INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
TOTALA INVESTERINGAR

-965
100
-865

-1 929
585
-1 344

KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR

1 573

-1 775

0
-300
-511
-811

0
2 700
-186
-1
2 513

762

738

2 146

1 384

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Minskning (+)/ökning (-) av lager
Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

FINANSIERING ETC.
Långfrisitiga fordringar
Lån
Medlemmars insats
Övrigt
TOTAL FINANSIERING ETC.
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Styrelsens förslag till avgifter - Verksamhetsåret 2021

Styrelsen föreslår avgifter enligt följande

Medlemsavgifter

Kategori

Fullvärdig medlem

Senior

2020

2021

5 500kr

5 700kr

Senior*

(22 - 26 år)

3 900kr

4 100kr

Äldre junior

(18 – 21 år)

2 400kr

2 500kr

Yngre junior (13 - 17 år)

1 900kr

2 000kr

Knatte

700kr

800kr

3 900kr

4 100kr

(11 – 12 år)

Vardagsmedlem
Greenfeemedlem

Inklusive 1 greenfee

1 195kr

1 295kr

Familjemedlem

Totalt hela familjen

12 600kr

12 900kr

Småbarnsmedlem

Totalt bägge

6 800kr

7 000kr

2 100kr

2 300kr

Senior

500kr

500kr

Junior

200kr

200kr

Inträdesavgift

3 000kr

3 000kr

Skåpavgift

500kr

500kr

Kö-avgift

200kr

200kr

20st 9 hålsrundor med sjukintyg

1 200kr

1 300kr

20st 9 hålsrundor utan intyg

2 500kr

2 500kr

Studentmedlemskap
Passiv medlem

Golfbil klippkort

Senior*

Inträdesavgift betalas det är man fyller 27 år

Valberedningens förslag inför årsmötet 2021
Styrelse
Ordförande, för en tid av ett år
Styrelseledamöter, för en tid av två år

Kvarstående styrelseledamöter valda

(t.o.m 2022)

(t.o.m 2021)

Jonas Magnusson

omval

Lars-Erik Blank

omval

Bo Isacson

omval

Yvonne Nilsson

omval

Ulf Persson
Lars Gustavsson
Christina Björkman

Ban & Miljökommittén
Ordförande, för en tid av ett år
Ledamöter, för en tid av två år

Kvarstående ledamöter valda

(t.o.m 2022)

(t.o.m 2021)

Mikael Vallin

omval

Henrik Sjöberg

omval

Rolf Larsson

omval

Kristina Heide
Anna-Karin Larsson
Anders Kinch

Medlemskommittén
Ordförande, för en tid av ett år
Ledamöter, för en tid av två år

(t.o.m 2022)

Dan Lindqvist

omval

Inger Wallin

omval

Kennert Nilsson

omval

Ann-Margreth Sundqvist

omval

Monica Lönnberg Samuelsson omval
Kvarstående ledamöter valda

(t.o.m 2021)

Kent Tholin
Staffan Anckar
Lena Börjesson

Tävlingskommittén
Ordförande för en tid av ett år
Ledamöter för en tid av två år

(t.o.m 2022)

Maths Blomqvist

omval

Janerik Jönsson

omval

Maivor Petersson

omval

Arne Petersson

omval

Ledamöter, för en tid av ett år

Kvarstående ledamöter valda

(t.o.m 2021)

(t.o.m 2021)

Svante Lundberg

nyval

Annika Fridh

omval

Kenneth Mårtensson

nyval

Laisa Dahmén

nyval

Pia Flodin
Per Nilsson
Claes Kramer

Junior & Idrottskommittén
Ordförande, för en tid av ett år
Ledamöter, för en tid av två år

Charlotte Barouma
(t.o.m 2022)

nyval

Mårten Jansson

omval

Johan Siivola

omval

Sebastian Brezinski

nyval
nyval

Ledamöter, för en tid av ett år

(t.o.m 2021)

Lina Karlsson

Kvarstående ledamöter valda

(t.o.m 2021)

Lotta Rysén

Marknadskommittén
Ordförande, för en tid av ett år
Ledamöter, för en tid av två år

Kvarstående ledamöter valda

(t.o.m 2022)

(t.o.m 2021)

Kjell Pierre

omval

Ken Mathisson

omval

Christer Harplinger

omval

Karin Johansson

omval

Lars Klingvall

Handicapkommittén
Ordförande, för en tid av ett år
Kvarstående ledamöter valda

Lars-Erik Blank
(t.o.m 2021)

omval

Margaretha Olsson
Kristian Söderström Malmborg

Revisorer
Ordinarie för en tid av ett år

Suppleanter för en tid av ett år

Bengt von Knorring

omval

Magnus Bruzelius

nyval

Isebel Arvidsson

nyval

Stefan Arvidsson

nyval

