
 

 

 
 
 
 

Årsmöteshandlingar 2023 för Haverdals Golfklubb 
 

 
Årsmötet hålls torsdag 2023-03-23 kl. 18:00, på Haverdals Golfklubb 

 
 
 
 
 
 

• Följande handlingar bifogas: 
• Dagordning 
• Verksamhetsberättelser (Styrelse och kommittéer) 
• Revisionsberättelse Haverdals Golfklubb 
• Resultat-, balansräkning & kassaflödesanalys 2022 
• Budget 2023 
• Investeringsbudget 2023 
• Styrelsens förslag till avgifter och medlemskategorier för 2024 
• Valberedningens förslag för 2023 
• Styrelsens propositioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dagordning 
 
Förslag till 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. Motioner (endast om dessa inkommit i rätt tid, se nedan) 

11. Fastställande av 
a. Verksamhetsplan 
b. Årsavgifter 

i. För år 2024 
c. Inträdesavgifter och medlemslån 
d. Eventuellt 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 2022 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

   Mandattiden utgår: 

Jonas Magnusson, ordförande  2022 

Ulf Persson, viceordförande  2023 

Yvonne Nilsson, ledamot  2022 

Lars-Erik Blank, ledamot  2022 

Bo Isacson, kassör  2022 

Jenny Upphoff   2023 

Christina Björkman  2023 

Adjungerade till styrelse: Håkan Bisseberg – Klubbchef, Stefan Lundh – Course manager, Kristian Söderström 
Malmborg -Headpro. Revisorer för klubben har varit Bengt Von Knorring och Magnus Bruzelius samt Jan 
Henriksson och Anders Kinch som suppleanter. Carolina Josefsson, Ernst Young har varit revisor för bolaget. 

I reception/shop har klubben haft följande anställda Håkan Bisseberg-Klubbchef/VD, Elisabeth Magnusson, 
Magnus Bylander & Roland Olsson. Timanställd har varit Daniel Bisseberg. 

Stefan Lund har varit anställd som banchef. Övriga årsanställda på banan har varit Niklas Waldemarsson och 
Jonas Christiansson. Säsongsanställda har varit Håkan Karlsson, Peter Bengtsson och Sebastian Brzezinski 
och Håkan Bengtsson. Sommaranställda har varit Erik Ekstrandh & Oscar Bisseberg. 

Klubbens Head pro, Kristian Söderström-Malmborg har ansvarat för klubbens träningsverksamhet 
tillsammans med Nicholas Blomqvist, som även ansvarat för vår paragolf. Emil Siivola och Linus Pärn har 
även de hjälpt till med träningsverksamheten. 

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

Klubben har haft följande kommittéer med respektive ordförande. För info om övriga kommittémedlemmar 
se vår hemsida. 

Ban & Miljökommittén  

Ordförande Mikael Wallin 

Medlemskommittén 

Ordförande Dan Lindqvist  

Junior & Idrottskommittén 

Ordförande Mårten Jansson 

Tävlingskommittén 

Ordförande Bertil Hansen. 

Marknadskommittén 

Ordförande Karin Johansson 



 

Regel & Handicapkommittén 

Ordförande Lars-Erik Blank  

Valberedningen 

Ordförande Anders Israelsson 

Medlemmar 

Klubben hade vid utgången av 2022, 1607 medlemmar fördelade enligt nedan (2021 inom parentes) 

Seniorer  1010 (998) 

Juniorer  185 (192) 

Vardagsmedlemmar 50 (51) 

Greenfeemedlemmar 203 (228) 

Familjemedlemmar 32 (34) 

Studentmedlemmar 40 (32) 

Passiva  86 (72) 

Hedersmedlemmar 3 (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 vi får mycket beröm för vår bana. Uppdateringen av hål 14 
färdigställdes och arbetet med tee 45 och hål 1 påbörjades. 

Tävlingar: Under året arrangerades bland annat kvalet till Europatouren Scandinavian Mix och JMI-finalen. 

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

Möten 

Årsmöte 2022 hölls via teams den 10-e mars 

Investeringar 

De största investeringarna under 2022 är ombyggnad av restaurangen 350.000:-- och anläggande av 
tee 45, 141.000:-- 

Reception/shop/träning 

All bokning till hela vår verksamhet sköts via ett betalningsställe med 2 kassaenheter vilket medför god 
nyttjandegrad av vår personal samt högre servicegrad till medlemmar och gäster. Träningen har varit 
fortsatt uppskattad av våra medlemmar och vinterträningen har haft rekord i antalet deltagare. 

 

 



 

Restaurangen 

Restaurangen är utarrenderad till Jonas Sonesson som med sin personal har 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 året. 

 

Haverdal mars – 2023 

 

 

Jonas Magnusson 

 

 

Ulf Persson   Lars Gustavsson 

 

 

Yvonne Nilsson   Christina Björkman 

 

 

Bo Isacson   Lars-Erik Blank 

 

 

 
 

  



 

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR HAVERDALS GK 2023 

 

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 2023 kommer vi slutföra arbetet med att bygga efterlängtade tee 45 på varje hål. Sträckningen av hål 1 
har ändrats 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.  

Under 2022 genomfördes en verksamhetshelg med styrelse och våra kommittéer. Denna helg skapade 
många ”frön” att vårda och ambitionen är att vi under de kommande åren skall kunna skörda frukterna av 
detta.   

Jonas Sonesson kommer fortsätta driva restaurangen vilket känns mycket bra. Haverdals golfkrog blev 2022 
utsedd till Hallands bästa golfrestaurang av våra medlemmar. 

Vår träningsverksamhet kommer att 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. Vi ser att 
intresset för året-runt träning ökar för varje år – glädjande! Satsningen på Paragolf fortsätter. 

Haverdals Golfklubb påverkas av skeenden i vår omvärld och vi kommer fortsatt  bevaka denna för att vara 
förberedda om förändringar i verksamheten behöver ske. 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 2022 - Medlemskommittén 

Kommittén har under året genomfört fyra protokollförda möten. Verksamheten i övrigt har främst omfattat 
Antikrundan, Damverksamheten och Kommittédagen men i år även Scandinavian Mixed, där utöver har vi 
stått tillfogande för arbetsgrupper som berör klubben som helhet. 

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 både 18 hål och 9 hål. Intresset har 
under vår- och höstsäsongen varit stort med i genomsnitt 45 anmälningar per spelomgång vid spel 18 hål. 
Spelare, som valt att spela 9 hål, brukar i genomsnitt fylla en boll med 3–4 deltagare.  

Under våren spelades 9 omgångar med start 7 april och med en avslutande scramble 16 juni. Under hösten 
spelades 8 omgångar med start 11 augusti och avslutades i sedvanlig ordning med en scramble 13 oktober. 
Vi båda avslutningstillfällena erbjöds deltagarna en subventionerad lunch med efterföljande prisutdelning.  
 
Vädret har vid samtliga spelomgångar visat sig från sin bästa sida och det har endast vid något tillfälle fallit 
några regndroppar. Banan har varit i ett utomordentligt bra skick båda säsongerna och det torra vädret har 
gjort att resultaten har blivit över förväntan.  
 
All bokning har som vanligt skett via Min Golf eller till receptionen senast kl.12.00 dagen innan spel. Alla, som 
spelat 6 ggr eller fler, har betalat in 360 kr vid terminens slut. Samtliga dessa spelare erhöll priser vid 
avslutningen. Alla inbetalade anmälningsavgifter har använts till presentkort i shopen. De spelare som spelat 
färre än 6 ggr, har inte behövt betala 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 haft möjlighet att knyta 
nya kontakter. 

Damverksamheten   

Upptaktsmöte 19 april, inbjudan skickades ut till samtliga damer i klubben, ca 70 st anmälde sig.  En mycket 
trevlig och uppskattad kväll med shopping hos Magnus, information om årets spel, nya klubbchefen 
presenterade sig sedan avslutade vi med mat hos Jonas och utlottning.    

Information, våra kanaler är veckobrevet, ”pratare” utanför omklädningsrummen och på hemsidan. Vi har 
startat upp en helt ny maillista till samtliga aktiva damer som vill ha information direkt från oss, positivt 
gensvar från de som är med.      

Tisdagar spelar vi 9 hål, förmiddagar och eftermiddagar. Lagspel och singelspel. Intresset stort av 
förmiddagstiderna då man kan fortsätta och spela ytterligare 9 hål. Mellan 20-25 spelare per gång 

Flaggolf, intresset stort en trevlig eftermiddag/kväll med lättsamt spel som avslutades med mingel . 

Utbyte med Falkenbergs GK fortsätter denna gång i Haverdal, dagen började med lunch därefter spelade vi 
bästboll en mycket trevlig golfdag    

Havring cup, efter byte av ledning i Ringenäs har beslut fattats att upphöra med Havring cup   

Haverdals drottning har spelats och ny drottning har korats – Ulla Hallberg. 

Ut i det blå, årets hemliga resa med buss gick till Laholms GK. Trevlig golfdag som avslutades med lunch och 
prisutdelning. 

Avslutning 25 glada golfare träffades för vår traditionella avslutning. Inbjudan skickades till de som har 
spelat under säsongen. Kvällen började med mingel och alkoholfribubbel innan Ulrika Larsson från 



 

Akademibokhandeln, på sitt underbart roliga sätt, gav oss tips om höstens böcker. Därefter serverade Jonas 
en god fiskgryta. 

Tisdagsgolfen återkommer framåt mars/april. Alla som finns på vår maillista kommer att få en kallelse när 
det är dags att starta upp. 

 

Kommittédagen 

Lördagen den 24 september arrangerades en golftävling på Haverdals GK för kommittémedlemmar, 
styrelsen, revisorer och valberedning.  Dagen är till för de som lägger ner mycket ideell tid i styrelsen och 
kommittéer. Huvudmoment var spel i lag med spel över kommittégränserna, som uppskattades mycket.  23 
st tävlande plus några supportrar, vilket kan ses som ca 50% deltagande. Tävlingen var Bäst boll i form av 
poängbogey där antal bästa resultat ökade över tiden. Efteråt var det prisutdelning och gemensam lunch i 
golfrestaurangen, samtliga deltagare fick priser i form av presentkort i shopen av varierande storlek.  

 

Scandinavian Mixed 

Tävlingen som spelades på Halmstad GK Norra svarade Haverdal för hål 6 – 9. Dessa fyra hål krävde en 
laguppställning på 47 personer över tiden.  Varje hål krävde två på tee och två på green samt på par 4-hålen 
även två forecaddy och denna uppsättning gånger 2., för på torsdagen och fredagen arbetade man antingen 
fm eller em sedan under lördagen och söndagen en av dagarna. Stort tack till alla som ställde och var så 
positiva hela tiden. Haverdal var den klubb förutom då Halmstad GK själva som ställde upp med den största 
laguppställningen. 

Återträff - Fredagen 26 aug genomfördes en återträff för Haverdals laguppställning på Scandinavin Mixed i 
form av en bästboll-tävling med fyrmanna lag, samma spelform som på Kommittédagen. Sju lag deltog och 
vädrets makter var med oss, så stämningen var hög och uppskattad. 
 
 

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 2022 - Bankommittén  

Banan:  
Den sista finjustering av markarbetena för och kring hål 14 utfördes. Vilket hål det blev. 
 
I november påbörjades byggnationen av ny tee 45. Några hål får helt nya tee och några hål samsas med 
befintliga. 
 
Under hösten påbörjades även en liten, men nödvändig, ombyggnad av hål 1. För att ur ett säkerhetstänk få 
ett mer ”skyddat” golfhål (bollar från rangen) så flyttas tee till andra sidan grusgången, fairway breddas åt 
vänster, nya bunkrar, ny fairway-bevattning samt 4st nya spridare. 
 
Några bunkrar har lagts igen, 11:an längst till höger vid green, 12:ans greenbunker ”lång vänster”, samt 
minskat ned bunker-ytan för bunkrar höger green hål 10 och hål 17. 
Dräneringsarbeten höger hål 5 samt foregreen hål 3. 
Ny green-bevattning hål 1 och hål 14, samt kompletterat och färdigställt greenbevattning för hål 3,4,8 & 16. 
Nya broar vid hål 7 och hål 8, samt nyanlagd gångväg till nya tee 52/57 hål 8.  
 
Gallra, ta ned och stamma upp träd, röja sly och nedblåsta träd/grenar, tunna ut i ruffar mm runt hela banan, 
samt 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. 
 
Klubbhus/restaurang/shop 
Den stora renoveringen och ombyggnationen av restaurangen färdigställdes under året. 
Restaurangens kök fick bl.a. ett nytt stekbord. 
 
Den upphöjda gräsytan mellan klubbhus och parkering har rensats upp, bl.a. fällt och stammat upp träd. 
 
Platsen för rengöring av skor och vagnar (tryckluft) har fått en ny plats, efter hål 18.  
 
Rangen/träningsytor 
Tränings-studion har fått sig en uppfräschning, bl.a. har väggar målats, nya matta lagts på golvet samt extra 
värmare. 
 
Nya mål har placerats ut på rangen, Bulls-Eye och ”trampoliner”. 
 
Ny kamera-övervakning av roboten, för hämtning av bollar. 
 
Verkstad/maskinhall: 
Golvet i verkstaden har målats om.  
 
Byggt nytt sprut-/gödsel-förråd. 
 
Maskiner: 

- 2st golfbilar har avyttrats 
 
Ett alltid lika stort TACK riktar vi som vanligt till vår kompetenta banpersonal, utan er ingen välmående och 
utvecklande anläggning. 
 
År 2022 fick vi ett nytt ”signaturhål” på Haverdal, hål 14. 
Vi hoppas även 2023 kan ge oss minnen! 
 
Mikael Vallin 
Bankommittén 
  



 

Verksamhetsberättelse 2022 - Junior- & Idrottskommittén  

Under 2022 års säsong var junioraktiviteten till stor del väldigt lik som föregående säsong.  
 
I vår ordinarie juniorträning, styrd av Nicholas och Kristian med assistans av äldre juniorer, deltog 54 juniorer 
i de olika åldrarna. Vi har sedan många år tillbaka kunnat behålla de flesta äldre juniorer (13-21) som tidigare 
börjat i träning vilket gör att juniorer finns i de flesta åldrar men dock få i vissa.  
 
Under säsongen har vi fortsatt med lyckade inslag och där den största aktiviteter är juniorerna tävling under 
Haverdalsveckan. Som tidigare var de flera roliga aktiviteter såsom lotteri, putta med driver och beat a junior 
(närmst hål på hål 14 mot juniorer). Nattgolfen som startades 2021 men fick avbrytas pga åska kunde under 
2022 genomföras exakt som planerat med nästan fullt startfält. Under den tävlingen fanns inslag som att 
köpa en eller flera ”mulligans” (att få slå om slaget) samt närmst-hål-tävlingar. Två mycket lyckade tävlingar 
med en hel del inbringande bidrag till juniorverksamheten.  
 
Säsongen 2022 bestod även av mycket tävling för juniorerna där flera killar gjorde sin första runda någonsin i 
vårt herrlag i division 2. En häftig och utvecklande upplevelse som bidrog till att många i det gänget gjorde 
personbästan. Några av våra tjejer som tidigare år spelat en hel del i damlaget division 1 fick kämpa 
ordentligt på Flommens öppna ytor i stormande vindar.  
 
Nu satsar verksamheten och kommittén till 2023 att fylla på i de yngre åldrarna för att öka antal och 
mängden aktivitet på golfklubben för våra barn och ungdomar.  
 
Nedan finner ni fördelning i kön samt åldersspann på deltagande juniorer i verksamheten. 

 
Antalet juniorer i träning säsongen 2022 nedan vilket var någon enstaka person färre än säsongen 2021. 

6 - 9 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 12/8/4 
10 - 13 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 21/17/4 
14 - 16 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 10/6/4 
>16 år (Totalt/Pojkar/Tjejer) 11/7/4 

 

 

Mårten Jansson - Ordförande Junior och Idrottskommitén 

Kristian Söderström Malmborg – Head Professional  

 

 



 

Verksamhetsberättelse 2022 – Tävlingskommittén 

Under golfsäsongen 2022 genomfördes 13 av 14 planerade klubbtävlingar i TKs regi. Tyvärr fick 
Gökottegolfen ställas in pga. dåligt väder och få anmälda. I Hallands Golfdistrikts Förbunds regi 
genomfördes 6 distriktstävlingar samt ungdomstävlingen Teen Tour First under 2 dagar i juni och i augusti 
JMI-kval samt final. Halmstads Långgolf genomförde en egen tävling i juni. Dessutom genomfördes en 
kvaltävling till Europatourens tävling på Halmstad GK. 

Tävlingskommittén har haft 13 medlemmar varav 8 i rollen som tävlingsledare och övriga har deltagit med 
andra uppgifter. Samtliga utom 2 var nya medlemmar i TK och detta medförde utmaningar som möttes med 
gemensamma krafter där alla ställde upp i en positiv problemlösande anda. 

TK har genomfört 3 st. protokollförda möten, samt ett introduktionsmöte med tidigare TK ordf. Maths 
Blomkvist som sammankallande. Under hösten hölls ett möte där TK tillsammans med marknadskommittén 
och Vd Håkan Bisseberg planerade tävlingskalendern 2023.   

Tävlingsledarutbildningar har genomförts med Lars-Erik Blank som lärare. Tyvärr fick några planerade 
utbildningar ställas in pga sjukdom. Några medlemmar har genomfört utbildningar i HGDFs regi. 

TK;s arbetsuppgifter har förändrats med pandemin och datorisering (GIT) medför tidigare betungande 
uppgifter har automatiserats eller övertagits av kansliet. Detta medför att TKs roll och uppgifter är under 
förändring och utveckling. 

 

  



 

Verksamhetsberättelse 2022 – Marknadskommittén  

Marknadskommittén består av Kjell Pierre, Christer Harplinger, Lasse Klingvall och Karin Johansson 

Marknadskommittén har haft sju protokollförda och trivsamma möten. 

Vi har tagit fram tävlingssponsorer till samtliga av klubbens tävlingar. Vi har även arbetat fram ett 
bekräftelsebrev till varje sponsor och en arbetsordning vad det gäller hämtning av priser och respektive 
sponsors marknadsföringsmaterial. Vi besöker alla tävlingssponsorer före jul och ger dom julgodis och 
förbereder inför kommande säsong. 

Vi hade ett event med Peak Performance i deras butik. Det blev väldigt lyckat men tyvärr är den butiken 
nedlagd nu. Vi hoppas att vi kan genomföra något annat event med någon annan sponsor. 

Marknadskommittén representerade Haverdals Golfklubb på Volvo Cars Scandinavian Mixed. 

Sponsordagen gick av stapeln den 2 september. Det var som vanligt väldigt trevligt och Jonas bjöd på 
fantastisk mat. 15 företag var anmälda. 

 

Haverdal 2023-01-30 

 

Karin Johansson 

Marknadskommitténs ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   Revisionsberättelse, Haverdals GK, redovisningsåret 2022 
 

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 2022. Undertecknade är av 
årsmötet i Haverdals Golfklubb utsedda till revisorer i klubben för år 2022. 

 
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 2022. 

 
 
 

Haverdal  2023-02-17 

 
       

  

 

 

 



 

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 2022 2022 2021 

 
RÖRELSENS INTÄKTER 
Medlemsavgifter 

 
 

6 238 

 
 

6 704 

 
 

6 475 
Intäkter från spel 3 233 2 966 3 306 
Shopförsäljning 2 436 2 400 2 870 
Rangeförsäljning, Bag- o Vagnhyra 667 720 711 
Reklam och sponsring 633 695 670 
PRO-lektioner 751 750 609 
Bidrag 68 40 49 
Övriga intäkter 418 261 311 
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 14 444 14 536 15 001 

RÖRELSENS KOSTNADER 
Kostnader kopplade till spel 

 

-533 

 

-560 

 

-242 
Shopinköp, rangekostnader -2 118 -1 980 -2 426 
Fastighetskostnader -1 543 -1 264 -1 674 
Maskiner och fordon -824 -870 -805 
Banan -593 -645 -275 
Administrativa kostnader -403 -566 -445 
Medlemsavgifter -358 -361 -357 
Annons, reklam -139 -148 -153 
Personalkostnader -6 171 -6 351 -5 783 
Övriga kostnader -180 -244 -336 
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -12 862 -12 989 -12 496 

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 582 1 547 2 505 

AVSKRIVNINGAR -895 -852 -2 224 

RÖRELSERESULTAT FÖRE FINANSNETTO 687 695 281 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -73 -75 -90 

ÅRETS RESULTAT FÖRE 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 

614 620 191 

Årets skattekostnad -58 -85 77 

ÅRETS RESULTAT 556 535 268 



 

BALANSRÄKNING  
i TSEK 2022-12-31 2021-12-31 

 
TILLGÅNGAR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Goodwill 
Byggnader och markanläggningar 

 
 
 
 

7 989 

 
 
 
 

8 273 

Maskiner och andra tekniska tillgångar 1 653 1 640 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9 642 9 913 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 67 17 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9 709 9 930 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Lager 

 

894 

 

693 
Kundfordringar 5 988 52 
Övriga kortfristiga fordringar 7 221 
Skattefordran 83 82 
Förutbetalda fordringar och upplupna intäkter 170 200 
Kassa och bank 4 435 3 322 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 11 577 4 570 

SUMMA TILLGÅNGAR 21 286 14 500 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Balanserat resultat 

 
 

2 722 

 
 

2 454 
Årets resultat 556 268 
TOTALT EGET KAPITAL 3 278 2 722 

AVSÄTTNINGAR 65 6 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Banklån 

 

1 500 

 

1 800 
Medlemmars insats 6 834 7 302 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 8 334 9 102 

KORTFRISTIGA SKULDER 
Leverantörsskulder 

 

303 

 

293 
Banklån 300 300 
Medlemslån för återbetalning 631 463 
Skatteskuld - - 
Övriga kortfristiga skulder 514 374 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 861 1 240 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 9 609 2 670 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 286 14 500 



 
 

KASSAFLÖDESANALYS 2022  2021 
 
FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Resultat efter finansnetto 

 
 

614 

  
 

191 
Avskrivningar 
Vinster (-)/förluster vid försäljning av anl tillgångar 
Betalda Skatter 

895 
- 
- 

 2 224 
- 

-6 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

1 509  2 409 

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL 
Minskning (+)/ökning (-) av lager 

 

-201 

  

92 
Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar -5 693  303 
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder 6 939  64 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 1 045  459 

KASSAFLÖDE FÖRE INVESTERINGAR 2 554  2 868 

INVESTERINGAR 
Investeringar i anläggningstillgångar 

 

-625 

  

-1 020 
Försäljning av anläggningstillgångar 0  0 
TOTALA INVESTERINGAR -625  -1 020 

KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR 1 929  1 848 

FINANSIERING ETC. 
Långfrisitiga fordringar 

 

-50 

  

0 
Lån -300  -300 
Medlemmars insats -468  -373 
Övrigt 2  1 
TOTAL FINANSIERING ETC. -816  -672 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 113  1 176 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 4 435  3 322 



 
 

Nedan presenteras resultaträkningsbudget för den totala verksamheten med 
sammanslagning av Haverdals GK och AB Haverdals Golf. 

 
BUDGET 2023  

RESULTATRÄKNING 
 

Budget 
 

Utfall 
 

Budget 
 

Utfall 
i TSEK 2023 2022 2022 2021 

 
RÖRELSENS INTÄKTER 
Medlemsavgifter 

 
 

6 886 

 
 

6 238 

 
 

6 704 

 
 

6 475 
Intäkter från spel 2 862 3 233 2 966 3 306 
Shopförsäljning 2 400 2 436 2 400 2 870 
Rangeförsäljning, Bag- o Vagnhyra 690 667 720 711 
Reklam och sponsring 660 633 695 670 
PRO-lektioner 700 751 750 609 
Bidrag 50 68 40 49 
Övriga intäkter 285 418 260 311 
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 14 533 14 444 14 535 15 001 

RÖRELSENS KOSTNADER 
Kostnader kopplade till spel 

 

-465 

 

-533 

 

-580 

 

-242 
Shopinköp, rangekostnader -2 080 -2 118 -1 980 -2 426 
Fastighetskostnader -1 474 -1 543 -1 264 -1 674 
Maskiner och fordon -863 -824 -870 -805 
Banan -720 -593 -645 -275 
Administrativa kostnader -495 -403 -566 -445 
Medlemsavgifter -351 -358 -361 -357 
Annons, reklam -153 -139 -148 -153 
Personalkostnader -6 325 -6 171 -6 351 -5 783 
Övriga kostnader -275 -180 -223 -336 
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -13 201 -12 862 -12 988 -12 496 

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 332 1 582 1 547 2 505 

AVSKRIVNINGAR -899 -895 -852 -2 224 

RÖRELSERESULTAT FÖRE FINANSNETTO 433 687 695 281 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -30 -73 -75 -90 

ÅRETS RESULTAT FÖRE 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 

403 614 620 191 

Årets skattekostnad -41 -58 -85 77 

ÅRETS RESULTAT 362 556 535 268 
 



 
 

  BUDGET 2023 
 
 

Investeringar 1 040 TSEK 
 

Bana 
• Greenbevattning 120 TSEK 
• Rangeutveckling 150 TSEK 

 
Maskiner 
• Greenklippare 385 TSEK 
• Traktor (beg) 200 TSEK 

 
Byggnader/markanläggning 
• Ventilationsaggregat 40 TSEK 
• Personalutrymmen 50 TSEK 

 
Övriga investeringar 95 TSEK 



 
 

Styrelsens förslag till avgifter och medlemskategorier - Verksamhetsåret 2024 

Kategorier   Medlemsavgift Spelavgift Totalt 2024 Totalt 2023 

Fullvärdig medlem Senior 900 5700 6600 6100 

Fullvärdig medlem Senior 22-26 år 900 3900 4800 4500 

Fullvärdig medlem Junior 18-21 år 900 2000 2900 2700 

Fullvärdig medlem Junior 13-17 år 900 1500 2400 2200 

Fullvärdig medlem Junior 0-12 år 400 300 700 Ny kategori 

Vardagsmedlem  900 4000 4900 4500 

Greenfeemedlem  900 900 1800 1700 

Familjemedlem*    15 300 13 900 

Studentmedlem  900 2000 2900 2700 

Passiv medlem  900 0 900 700 

      

Inträdesavgift**    3500 3000 

Skåpavgift    600 600 

Köavgift    200 200 
      

* Kategorin familjemedlem är ej längre tillgänglig att "nyteckna" från 2024. Befintliga medlemmar får behålla 
kategorin. 
** Inträdesavgift betalas det år du fyller 27 år.    

 

  



 
 

Valberedningens förslag inför årsmötet 2023 

  Namn     vald för  period   
Styrelsen  
   
   
   
   
   
   

Jonas Magnusson  ordf  Omval  2023 
Ulf Persson     Kvarstår 2023  
Lars-Erik Blank     Omval 2023–2024  
Bo Isaksson     Omval  2023–2024  
Kristina Björkman    Kvarstår 2023  
Yvonne Nilsson     Omval 2023–2024 
Jenny Upphoff    Kvarstår 2023  

Bana  
   
   
   
   
   

Mikael Vallin  ordf  Omval  2023 
Henrik Sjöberg     Omval 2023–2024  
Rolf Larsson     Omval  2023–2024  
Kristina Heide     Kvarstår 2023  
Anna-Karin Larsson     Kvarstår 2023  
Anders Kinch     Kvarstår 2023  

 Kim Kjellström  Nyval 2023-2024 

Medlem  
   
   
   
   
   
   
   

Dan Lindqvist   ordf  Omval  2023 
Inger Wallin     Omval 2023 
Eva Kvist    Nyval 2023 - 2024  
Staffan Anckar      Kvarstår 2023  
Kennert Nilsson     Omval 2023–2024   
Ann-Margreth Sundqvist     Omval  2023  
Mona Lönnberg Samuelsson     Omval 2023 
Birgitta (Pum) Berle     Kvarstår 2023  

Tävling  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bertil Hansen   Ordf Omval 2023 
Arne Petersson     0mval 2023–2024 
Bengt Johansson     Omval  2023  
Ulf Nerborg     Kvarstår 2023  
Thomas Asp     Kvarstår 2023  
Laisa Dahmén    Omval 2023  
Margareta Blomster     Kvarstår 2023  
Lars Fahleson   Nyval  2023 - 2024  
Anette Mellgren    Nyval  2023  –2024 
Ulla Hallberg     Kvarstår  2023  
Kjell Erlandsson     Kvarstår 2023  
Kerstin Fondberg    Nyval  2023 - 2024 
Anders Westergren     Omval  2023  

  



 
 

Junior  
   
   

   
   
   
   
  

Mårten Jansson  ordf  Omval  2023  
Lina Karlsson     Kvarstår 2023  
Johan Siivola     Kvarstår 2023  
Kristian Söderström  
Malmborg    Kvarstår 2023  
Daniel Bisseberg     Omval  2023–2024  
Nicholas Blomqvist     Omval  2023–2024 
Oskar Davidsson     Omval  2023–2024 
Linda Wallin    Omval  2023–2024  

 Magnus Grimberg  Nyval 2023-2024 

 

Marknad  
   
   
   
   

Karin Johansson  ordf  Omval  tom 2023  

Joakim Helgesson    Nyval 2023–2024 

Michael Andersson    Nyval 2023–2024  

Mia Mangefors    Nyval  2023–2024 

Lars Klingvall     Kvarstår 2023 

Kenny Carlsson  Nyval 2023-2024 

Handicap  
   

   

Lars-Erik Blank  ordf  Omval 2023  

Margareta Olsson     Omval 2023–2024  

Kristian Söderström  
Malmborg     Omval 2023–2024  

Revisorer  
   
   
   

Marianne Anckar Ordinarie  Nyval 2023–2024  

Magnus Bruzelius  Ordinarie  Omval  2023–2024 

Jan Henriksson  Suppl  Omval  2023–2024 

Anders Kinch  Suppl  Omval  2023–2024 
  



 
 

Proposition årsmötet 2023-03-23 
 
Stadgeändring  
 
Svenska Golfförbundet har uppdaterat sina mallstadgar för Sveriges golfklubbar. Enligt 3 kap 3 § i 
Svenska Golfförbundets stadgar måste en golfklubb ha stadgar som upprättats på grundval av 
SGF:s mallstadgar för golfklubb. Ett motsvarande krav finns i 8 kap 1 § Riksidrottsförbundets 
stadgar, men då utifrån att föreningens stadgar även måste följa RF:s mallstadgar. Styrelsen har 
därför tagit fram nya stadgar, i sin helhet, baserat på Svenska Golfförbundets mallstadgar.  
 
De nya stadgarna bifogas som bilaga till årsmöteshandlingarna - Bilaga till proposition vid årsmöte 
2023-03-23 

 
 
Styrelsen föreslår att nya stadgar antas.  


