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Några ord från ordförande Håkan Sjöberg 
 

Ett nytt år. Den nya styrelsen har börjat sitt arbete, vi har haft vårt första möte i januari. En hel del 
formalia vid det första mötet med sådana saker som t ex arbetsfördelning inom styrelsen och 
kalendarium för året. Några nya styrelseledamöter har valts in och de hälsas varmt välkomna till 
klubben i sina nya roller. 

Klubbens nya klubbchef, Lena Lantz, har börjat sitt arbete och det känns oerhört positivt med att se 
hur Lena redan nu tagit sig an de nya arbetsuppgifterna med stor glädje och ambition. Trots att Lena 
har ett tidigare engagemang i styrelsen, så är det massor att sätta sig in i för henne i rollen som 
klubbchef. Lena hälsas varmt välkommen i sitt nya jobb!  
För att ge stöd till klubbchefen, så kommer Kjell och Britt att jobba deltid även under den kommande 
säsongen. 

Vi har rekryterat en ny krögare. Han heter Tomas Pettersson och har arbetat inom 
restaurangbranschen i hela sitt vuxna liv, senast inom Östhammars kommuns äldrevård. Även Tomas 
hälsas varmt välkommen till vår klubb! 

Som ni ser så är det många nya spelare på viktiga positioner i klubben. För att de ska lyckas väl i sina 
uppdrag, så måste vi medlemmar ge vårt stöd och vår uppmuntran till dem alla. Det tjänar vi alla på i 
slutändan! 

Förresten, alla medlemmar och anställda hälsas naturligtvis varmt välkomna till ännu ett år i 
Öregrunds GK! 
 
Håkan Sjöberg 
Ordförande 
 

Rapport från styrelsemöte den 19 januari 
 

Årets första möte är ett så kallat konstituerande möte. Det innebär att vi välkomnar våra nya 
styrelsemedlemmar och fördelar rollerna i styrelsen inför året.  

Fördelning roller/ansvar: 

• Ordförande: Håkan Sjöberg 

• Vice ordförande: Per Gunnar Sjöström 

• Kassör: Per Gunnar Sjöström 

• Bana och anläggning: Andris Zarins 

• Klubb: Anders Forss 

• Marknad: hanteras av marknadsgruppen bestående av Kai Johansson, Håkan Ahlström och 
Claes-Håkan Sandberg. 

• Sport: Christina Ellesjö-Eriksson 

• Webbansvarig och information: Catharina Frostner 

• Stefan Widén (suppleant) var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu 

Våra nyinvalda styrelseledamöter och suppleanter: 

• Lars-Johan Eriksson kommer att ansvara för tävlingskommittén 

• Ulla Bergström Johansson kommer att vara del av klubbkommittén 

• Peter Larsson var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu 

• Hans Classon var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu 



 
 
Ekonomi 
Inför 2019 har PG tagit över efter Lennart som ny kassör. Vi konstaterade att vi ej har nått upp till 
uppställda mål under 2018 vilket främst kan härledas till tapp inom kategorierna medlemsavgifter, 
greenfee- och sponsorintäkter. Styrelsen har kostnadskontroll men inser vikten av att vi måste arbeta 
hårdare med att attrahera och behålla nya och befintliga medlemmar samt att locka greenfeegäster 
till vår bana. Här kan nämnas att Öregrunds GK numera även är ansluten till Golfhäftet vilket vi 
hoppas kan locka ännu fler att besöka vår bana. Vad gäller arbetet med att locka sponsorer till vår 
förening har marknadsgruppen arbetat hårt under slutet av hösten och där ser vi redan goda 
resultat. 
 
Anläggning 
Se Rapport från bana/anläggning längre ner i brevet. 
 
Kansli 
Klubbchef Lena tillträdde sin tjänst 10 januari med lite tjuvstart i slutet av föregående säsong. Det är 
mycket att sätta sig in i men allt känns bra så här långt. Rekrytering av anställda till kansliet inför 
säsongen har påbörjats. 
 
Marknad 
Se Rapport från marknadskommittén längre ner i brevet. 

Klubb 

• Ny restauratör är på gång, mer information kommer när allt är klart. 

• Nyhetsbrev kommer presenteras 1 gång i månaden på samma sätt som under 2018 

Återigen diskuterade styrelsen om att komma igång med arbetsgrupper där vi kan aktivera 
medlemmar i vissa skötselfrågor. Redan idag arbetar några medlemmar med detta men vi inser att 
det finns fler intresserade och fler arbetsområden. Om du vill du hjälpa till med mindre sysslor runt 
klubben tag då kontakt med Lena Lantz (0173-324 50). Vi kommer även inom kort informera om 
datum för uppstartsmöte för alla er som vill hjälpa till på olika sätt. 
 
Sport 

• Årets handicaprevision är genomförd. Ca 75 personer är berörda och ska ha fått information 
om det. 

• Nya regler har kommit 2019 vilket påverkar oss alla. Lokala regler och tävlingsbestämmelser 
behöver arbetas om. 

 
Padel 
Vi har köpt padelbanan vilket möjliggör för klubben att anordna evenemang och aktiviteter även här. 
 
Tävling 
Första mötet för tävlingskommittén sker söndag 20 januari. Tävlingsprogram presenteras längre 
fram. Golfveckan är preliminärt förlagd till vecka 28 och KM 24-25 augusti. Vill du vara med i 
tävlingskommittén hör av dig till Lars-Johan Eriksson. 
 

Rapport från marknadskommittén 
 

Företagsgruppen 
Marknadsgruppen med Kai Johansson i spetsen har hösten/vintern arbetat intensivt med att locka 
sponsorer till klubben. När detta skrivs finns 67 företag registrerade i företagsregistret. Gruppen har 
satt samman ett gediget program för företagen att ta del av där den första nätverksträffen är 
planerad till den 1 februari på golfklubben. Den 26 april är planen att genomföra en nätverksträff och 
workshop i Societetshuset i Öregrund.  
 

 

https://www.golfhaftet.com/sv/
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/regler/


 

Rapport från bana / anläggning 

• Städning efter stormen Alfrida i början på året pågår. Ca 100 träd har fallit på banan 
eller i dess närhet vilka skall tas om hand innan våren. Dessutom så har väderskyddet 
på rangen blåst omkull där taket flugit ca 10 m bort. 

 

• Elstängsel mot vildsvin är ännu ej återställt på grund av fallna träd som först måste 
tas om hand. 

• Röjning och eldning av sly pågår. 

• Detaljplanering för säsong 2019 samt inventering av kvarvarande produkter såsom 
gödsel, oljor, sand, jord med mera pågår. 

• Samtliga dammar är välfyllda just nu. 

• Provtagningsyta på green 8 kontrolleras kontinuerligt avseende status. 

• Truckar, klippmaskiner, traktor, vagnar, ca 25 enheter är färdigservade kommande 
vecka 

• Slipning av 31 egna klippaggregat återstår, ca 1 månads jobb för en man. 

• Fina preparerade spår för skidåkning finns på bägge sidor om vägen, de utgår från 
klubbhusområdet respektive gästparkeringen. Nyttja dem gärna, men vi är 
tacksamma om ni undviker att åka kors och tvärs utanför spåren.  

                                         
 
 

Vi söker säsongspersonal till reception och restaurang  

Öregrunds golfklubb söker säsongspersonal till reception och restaurang. Kontakta klubbchef Lena 
Lantz 0173 – 324 50 eller mejl: lena.lantz@oregrundsgk.com för mer information. 
 

 

Golfhälsningar från 

Anders Fors 

Klubbkommittén 

http://www.oregrundsgk.com/sommarpersonal-sokes-till-receptionen/

