
 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTET HÖSTEN 2019 
ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ÅRSMÖTE 
Ordinarie årsmöte söndagen den 24 november 2019 kl. 10:00 i klubbhuset Öregrunds Golfklubb 
 
 
Föredragningslista 

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 mötet. 
5. Val av två protokollförare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 

mötesprotokollet. 
6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret samt antal spelrätter i respektive spelrättskategori.  
7. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen enligt § 25. 
8. Val för kommande verksamhetsår av (se not!) .  

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. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;  

d.  

    d1 (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens 

ledamöter och suppleanter ej delta, 

    d2 beslut om ägardirektiv för val av revisorer. I dessa val får styrelses ledamöter och 

suppleanter ej delta;  

e. (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;  

f. ombud till GDF-möte;  

g.  (1) person att vara klubbens ägarrepresentant på AB:s bolagsstämma (denna person får 

ej vara vald till uppdrag i styrelsen eller som revisor). 
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inko9mna motioner. 
10. Övriga frågor.  

 

Motioner ska inkomma till styrelsen skriftligt senast 13 okt.   

 
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller 

medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.  
Not 1: ägardirektivet till AB:s bolagsstämma innebär att klubbens ordförande skall vara 

styrelseordförande i AB:s styrelse och styrelseledamöter och suppleanter skall på 

motsvarande sätt vara styrelseledamöter och suppleanter i AB:s styrelser. AB:s styrelse har 

ansvar och skyldigheter  reglerade i Aktiebolagslagen. Valda revisorer i klubben skall utgöra 

lekmannarevisorer i AB enligt Aktiebolagslagen kap. 11.  
 
 



 

 

 

 

Öregrunds Golfklubb Verksamhetsplan 2020 
 

Anläggningskommittén 
                               

Organisation 

Vi har för avsikt att fortsätta samma antal banarbetare som tidigare. Banpersonalen 

kommer beredas möjlighet att genomgå kompetensutveckling i grundläggande 

golfbaneskötsel (GUB) samt vidareutbildas internt, det ska ske kontinuerligt och 

efter behov. 

 

Planering av arbeten kommer som tidigare att ske via golfklubbens upprättade 

skötselplaner. 

 

Samarbete med analysföretaget LMI kommer fortsätta. 

 

För att öka anläggningens attraktionskraft kommer arbetet med frivilliggrupper att 

utökas i den mån medlemmar ställer upp. Deltagare kommer att premieras. 

 

En ban- och fastighetsgrupp kommer att bildas för att fatta beslut och prioriteringar 

om banans och fastigheternas skötsel och modifieringar. Deltagare i kommittén 

hämtas företrädesvis ur frivilliggrupperna. 

  

 

Golfbanan 

Grundstenen för vår verksamhet är vår bana, vilken vi skall vårda och utveckla så 

långt vi har ekonomiska resurser för. Ambitionen och målsättningen är att vi minst 

ska bibehålla kvalitén på alla delar av banan, samt se till att kvalitén blir jämn under 

hela säsongen.  

 

Planerade åtgärder inför säsongen 2020 är utjämning av Tee 47 på hål 2 samt Tee 

55 på hål 9. Dessutom kommer den vänstra bunkern före Green på hål 5 att 

modifieras för att undvika att vatten rinner in i bunkern enligt anvisning från Pierre 

Fulke Design AB. 

 

Målsättningen är att slänten från kullen vid stora buskaget på vänster sida av hål 7  

rensas från sten samt görs klippbar. 

 

Övriga arbeten med banförbättrande åtgärder enligt tidigare framtagen 

utvecklingsplan,  

av Pierre Fulke Design AB avvaktas med tills ekonomin tillåter.  

 



 

 

 

En ny odlingsyta planeras för bl.a. greengräs med tanke på framtida 

banombyggnader.  

 

Delar av dräneringssystemet och diken planeras att justeras. 

 

Inventering av verksamma åtgärder för att öka säkerheten mellan 13 och 16 skall 

utföras för senare införande. 

 

En förändrad underhållsmetod för bunkrar i syfte att få dem ”mjukare och luftigare” 

skall införas. 

 

 

Övningsområde, drivingrange och korthålsbana 

 

Vi kommer bibehålla kvalitén på övningsområdet, drivingrange och korthålsbanan. 

Mindre justeringar med träd och kullar planeras för korthålsbanan. 

 

Mål och avståndsskyltar förbättras på drivingrangen vid behov. 

 

 

Maskiner 

Maskinparken för skötsel och underhåll av golfbanan håller en god nivå.  

Vår plan är att införskaffa en fairwayklippare, en spruttruck samt en arbetstruck 

under 2020. 

 

 

Bevattningsanläggningen 

 

Sprinklerhuvuden på 18-hålsbanan kommer ses över och bytas ut där det behövs.  

 

Planering för en ny bevattningsanläggning har påbörjats med målsättning om 

införande tidigast hösten 2021. 

 

Klubbhus/övriga byggnader  

 

Samtliga hus kommer ses över med avseende på målnings- och underhållsarbeten. 

Detta kommer att ske enligt upprättad underhållsplan.  

 

Två rum i huset vid Rangen skall ställas i ordning för uthyrning till Greenfee-gäster. 

 

Området vid kiosken kommer att göras trevligare. Glas sätts upp på sydvästsidan av 

altanen, en trätrall läggs framför altanen samt inköp av en loungegrupp. 

 



 

 

 

Vi planerar för utveckling av padelbanan om vi hittar en sponsor som kan medverka 

så kostnaden blir på en nivå som möjliggör rimligt hög avkastning. 

 

Under vintern kommer avhärdningsfilter och avgasnings/kolfilter sättas in i 

dricksvattensystemet. 

 

En allmän uppsnyggning planeras vid husvagnsparkeringen vilket medför att nya 

sandfickor behöver projekteras. 

 

Maskinhallen 

 

Ventilerat kemikalieskåp skall sättas upp för att klara myndighetskrav för förvaring 

av vissa kemikalier som används.  
 

 
 

 

Miljö & Naturvård 
 

Allmänt  

Inriktningen de närmaste åren kommer att vara att uppfylla de synpunkter som 

framkommit i samband med vår internationella certifiering enligt GEO. De 

huvudsakliga områdena kommer att vara energianvändning, vattenvård och 

biologisk mångfald.  

 

 

Miljöplan  

En uppdaterad miljöplan 2019 finns på hemsidan 

www.oregrundsgk.com/miljoarbete 
 
 

Marknad 
 

Allmänt:  

Alla företag och organisationer som ekonomiskt stödjer golfklubben är anslutna 

och ingår i den så kallade företagsgruppen. Genom en kombination av aktiviteter, 

exponering och nätverksträffar har vi skapat en plattform som tillsammans med 

företagen ligger till grund för de kundrelationer vi har med varumärkesexponering 

i och kring Öregrunds Golfklubb.  

I företagsgruppen ingår klubbchefen och ordförande Håkan Sjöberg, Kai 

Johansson, Claes-Håkan Sandberg och Håkan Ahlström. 

 



 

 

 

Målsättning: 

Golfklubbens anläggning ska vara en mötesplats för alla som ingår i 

företagsgruppen.  Anläggningen ska vara öppen och tillgänglig där golfklubben 

uppfattas som en serviceinriktad och seriös partner.  

 

Planering: 

Arbetet utgår från en upprättad planeringskalender som omfattar införsäljning, 

genomförande och aktiviteter, efter säsongen ska analys och utvärdering ske.  

Arbetsgruppen ska besöka eller kontakta några företag samt delta i gemensamma 

aktiveter eller tävlingar som arrangeras.  

 

Aktiviteter: 

Arbetsgruppen planerar för hela säsongen, med företagsarrangemang, som tex. 

Nätverksträffar, golf- och padel spel samt en golfresa. De företagare som inte 

spelar golf ska erbjudas annan aktivitet vid golfanläggningen.  

 
   

Tävlingskommittén 
 

Den modell som tävlingsverksamheten har idag fungerar väl och skall behållas. 

Tävlingskommitténs uppgift är att skapa ett variationsrikt och intressant tävlingsprogram som 

inspirerar medlemmarna till ett aktivt deltagande i klubbens tävlingar. Detta gäller såväl 

individuella som par- och lagtävlingar. Kommittén kommer aktivt arbeta för att ha ett brett urval 

av olika spelformer såsom bästboll, singelspel, slag eller slaggolf. Tävlingskommittén kommer 

med tydlighet att beakta de synpunkter som framkommer i den enkätundersökning som klubben 

använder för att läsa av medlemmars och gästers synpunkter. Stor vikt kommer att läggas på att 

utforma ett tävlingsprogram som i möjligaste mån intresserar och passar alla våra medlemmar. 

 

Klubbtävlingar 

 

Säsongsstart: Tävlingssäsongen beräknas starta vecka 19 eller 20 

 

Golfveckan:  Planeras att genomföras vecka 28 som tidigare år 

 

Tävlingsprogram: Detaljplanering av tävlingsprogrammet sker under början av 

2020 och kommer att vara färdigt och behandlat i styrelsen i god tid till 

säsongsstart.  Där damupptakt/avslutning samt senior/onsdagsgolfen kommer att 

finnas med.   

 

   Distrikts- och seriespelstävlingar tilldelade från UGF tillkommer till vårt program 

 

 

 



 

 

 

Klubbmästerskap 

Kommitténs målsättning är att så många som möjligt av klubbens medlemmar ska 

delta i klubbmästerskapets olika klasser. Vi tittar på en lösning med gemensam 

prisutdelning. 

 

Tävlingsledare 

Det behövs ständigt nya tävlingsledare, kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till 

någon i tävlingskommittén! 

 

Samarbetspartners 

Samarbetspartners till tävlingsverksamheten behövs alltid, vi tar gärna emot  

förslag på företag eller privatpersoner som vill vara med och synas i 

tävlingssammanhang.   

 

Sportkommittén 
 

Vi ska fortsätta att jobba för att intensifiera utbildningsverksamheten under kommande år. Vi 

måste också hitta nya vägar för att öka intresset för golf. För att vidmakthålla intresse och 

engagemang hos nuvarande medlemmar och för att nyrekrytera medlemmar, så är utbildning 

fortfarande ett av flera viktiga områden. 

Sportkommittén ska erbjuda utbildning för att medlemmar ska inspireras att utveckla sig som 

golfare. Både individuell och grupputbildning ska finnas för att passa så många som möjligt. 

Ambitionen är även fortsättningsvis att klubben ska erbjuda en utbildning på kvalitativt hög nivå 

till ett gångbart pris. 

• Grupplektioner för medlemmar till mycket fördelaktigt pris under försäsong och 

högsäsong. Försök att få igång många i utbildning. 

• Mer koncentration på och ett större utbud av individuell utbildning senare på säsongen. 

• Dam-, herr- och juniorläger ska anordnas enligt tidigare modell. 

• Träningskvällar på rangen med kaffe/korv, utrustningsdemo mm. 

• Kunna ha träningsgrupper med barn och ungdom samlat vid korthålsbanan. Även 

tävlingar för vuxna, nya och gamla medlemmar. 

• Verka för att planerade åtgärder på korthålsbanan som t ex dräneringar, plantering av 

träd/buskar genomförs inom rimlig tid. 

 



 

 

 

Även fortsättningsvis ska träning och aktiviteter för vissa grupper av medlemmar vara högt 

prioriterade. Detta primärt för att stärka klubbsamhörigheten och för att ge inspiration. Som 

tidigare säsong så är målgrupperna: 

• 36+ träning för dem med högt hcp som kanske är på väg in i eller ut  ur klubben. 

• Medlemsträning varje vecka på en vardagskväll och eventuellt lördag/söndag 

• Ha träffar med nyblivna golfare  där vi träffas för att träna ihop och sedan spela 9 hål 

tillsammans. Detta för att fånga upp nya golfare och få dem att stanna kvar i klubben. 

Vissa obligatoriska inslag finns inom Sportkommitténs domäner. 

nom alla golfklubbar finns personer som har stort intresse för regelfrågor. Detta intresse ska 

stimuleras eftersom golfen mår bra av att regelkunskapen är hög. Vi avser att fortsätta förra årets 

aktiviteter i samarbete med Klubbkommitté och Tävlingskommitté. 

• Regelutbildning i form av SGF:s utbildning TLR1 ska erbjudas tävlingsledare och dem 

som jobbar med och har intresse för hcp- och regelfrågor. 

• Ta fram en modell för att ha ”Veckans regelfråga” som  kan  presenteras i nyhetsbrev 

eller nere vid driving rangen. 

Verksamheten vid klubben ska vara framåtskridande med flera delar. 

• Nybörjarutbildning Grönt Kort för att hjälpa nya intressenter att bli ”golfare”. Öregrunds 

modellen som innebär viss rabatterad utbildning ska fortsätta som föregående år. 

• Junior- och knatteverksamhetens träningar erbjuder vi även på en veckodag, 

söndagsträningen fortsätter som tidigare. Träning för knattar ska ledas av elitspelare och 

duktiga ideella ledare. Juniorer som kommit lite längre tränas av klubbens pro. Spel på 

annan grannklubb med övernattning för att stärka gruppkänslan. 

• Fortsätta med skolsamverkan på högstadiet och även på Fritids, söka pengar via UGF. 

• Ungdomsledare ska erbjudas att delta i ledarskapsutbildningar som hålls av UGF. 

• Prova-på dagar för att locka intresserade potentiella medlemmar att komma in i vår 

verksamhet. 

 

 

 



 

 

 

Gemensamt 
 

Reception/kansli/shop 
I receptionen och shopen kommer vi att fortsätta att arbeta för att ge en hög service, som 

bygger på kunskap av golf och försäljning.  Shopen ska erbjuda ett sortiment som tilltalar 

våra medlemmar och gäster.  Kansliet kommer att ta tillbaka vissa arbetsuppgifter som 

idag ligger hos en extern redovisningsbyrå.   

 
Bokningssystemet 

Vi kommer att behålla vårt bokningssystem 2020 och utöka funktionerna med bl.a. att 

man ska kunna boka en golfbil via Golf.se  
 
 
Restaurang och kioskverksamhet 

I samarbete med en entreprenör kommer vi att se till att servicen i kiosken och 

restaurangen utvecklas för att få en hög standard som vi önskar.  
 
Padel 

Vi kommer att fortsätta att marknadsföra Padel för att fler närboende, samarbetspartner 

och sommargäster ska upptäcka Padeltennis.  
 
Hjärtlungräddning 

I anslutning till säsongsstart kommer personal och funktionärer utbildas i hjärt -   

lungräddning.  

 

 

 

Klubbkommittén  
 
Övergripande 

Kommitténs huvudsakliga syfte är att verka för trivselskapande aktiviteter för klubbens 

medlemmar samt att bedriva en välplanerad och aktiv verksamhet för information och 

kommunikation till klubbens medlemmar. Klubbkommitténs ansvar omfattar även dam- 

och seniorkommitténs verksamheter.  

 

Medlemsvård och trivselaktiviteter  

Vi ska aktivt arbeta för att öka antalet medlemsaktiviteter med betoning på trivsel och 

klubbgemenskap. Syftet är att stärka vårt varumärke som den 'Familjära golfklubben'. 

Precis som 2019 kommer vi genomföra en informations- och grillkväll för medlemmarna. 

Utöver det är målsättningen att utöka antal medlemmar i frivilliggrupper som ideellt skall 

jobba med diverse göromål på klubben. 

 



 

 

 

Nyhetsbrev 

Vi kommer fortsätta satsningen på nyhetsbrev en gång per månad med ungefärligen 

samma upplägg och innehåll som 2019. Nyhetsbreven skall spegla vad som är aktuellt i 

klubben ”just nu” och den närmaste framtiden, med målet att hålla klubbens medlemmar 

välinformerade. Nyhetsbrevet ska spegla aktiviteter, frågor och beslut som är av 

medlemsnytta och som gör att medlemmarna kan känna delaktighet i klubbens 

verksamhet. Nyhetsbrevet skickas ut via Epost. 

 

Hemsidan och Facebook 

Fortsatt utveckling av hemsidan tillsammans med medlemmarna för att alltid ha en 

uppdaterad sida med aktuell och tydlig information men även intressanta erbjudande till 

våra medlemmar, samarbetspartners och våra gäster. 

 

 

Seniorkommittén 

 

Målgrupp och mål 2020 

Vår målgrupp är tydlig. Klubbens damer 55+ och herrar 55+ är de ålderssegment som vi 

fokuserar vår verksamhet och aktiviteter på. I dagsläget innebär detta drygt 750 

medlemmar och där vi idag har drygt ca 45% redan som aktiva i seniorkommitténs 

organiserade verksamhet.  

Seniorkommittén bedriver sin verksamhet på ideella grunder till hundra procent. Alla 

intäkter som sektionen tar in skall oavkortat gå till och täcka de kostnader som 

verksamheten kräver. En årlig budget skall vara upprättad och följas enligt de normer som 

seniorverksamheten haft sedan 1994.  

Grunden till vår verksamhet startade 1994 och har sedan dess haft en årlig positiv 

utveckling av såväl antalet deltagare som det ekonomiska utfallet.  

Den aktiva seniorverksamheten inom klubben har även resulterat i en framgångsrik 

tävlingsverksamhet på distriktsnivå där vi de senaste åren haft 10 - 12 lag i seriespel för 

damer och herrar. 

 

 

Onsdagsgolfen Herrar och Damer 55+ 

Verksamheten vänder sig till alla damer och herrar 55+ och som är medlemmar i 

Öregrunds Golfklubb. För spel och deltagande gäller officiellt spelhandicap. Tävlingarna 

pågår under hela golfsäsongen med start i maj och avslutning i september. Verksamheten 

genomförs enligt ett på förhand uppgjort spelprogram med varierande starter och spelsätt. 

Totalt antal tävlingar 2020 är planerat till 17 tillfällen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Greenfeerundan 

Greenfeerundan vänder sig till damer och herrar 55+ och som är medlemmar inom 

Öregrunds Golfklubb. Touren spelas på fyra golfbanor under 2020 med start i slutet av 

maj och avslutas i augusti. För 2020 är spelplanen, maj Grönlund GK, juni Uppsala GK, 

juli Gävle samt finalspel i augusti Öregrunds GK. För deltagande i touren utgår en 

deltagaravgift på 300 kr som finansierar greenfee och tävlingsavgift.  

 

 

Matchspel herrar 

För 2020 satsar vi tydligt på att öka matchspelet för seniorer herrar. Matchspelet är en 

trivsam spelform som under åren vunnit framgång med ett ökat antal spelare. Matchspelet 

är där två personer spelar mot varandra och där kampen och chanstagningarna om varje 

hål blir som en minitävling. Matchspelets syfte är att öka antalet utmaningar man/man. 

För 2020 kommer vi att ytterligare öka informationen och marknadsföringen i syfte att nå 

förväntat utfall med 40 aktiva i matchspelet. Vi kommer att fortsätta med spelformen 

vinnare och lucky/loser. 

 

 

Seriespelet seniorlag, damer o herrar 2020 

Vi fortsätter vår satsning på distriktets seriespel för dam- och herrseniorer som arrangeras 

av Upplands Golfförbund. Vår bedömning är att vi kan bibehålla antalet lag även under 

2020. Detta innebär att vi kommer att anmäla12 seniorlag. Våra lag kommer att bli i 

ålders-kategorierna, damer 60 2 lag, damer 70 2 lag, herrar 60 2 lag, herrar 70 2 lag, 

herrar 75 2 lag och herrar 80 2 lag. Totalt anmälda lag 12 seniorlag 

 

 

After Golf - tävlingar 

För att öka den sociala samvaron införde vi för ett par säsonger sedan ”After Golf ” för 

alla damer och herrar som spelar ”Onsdagsgolfen”. Arrangemanget gjordes i nära 

samarbete med Golfrestaurangen. Vi kommer även 2020 att erbjuda ett aktivt deltagande i 

”After Golf ” efter varje tävling med lunch och prisutdelning. Förbeställningar av lunchen 

görs i samband med incheckningen på morgonen.  

 

 

Funktionärsgolfen 

2014 genomförde vi första gången en intern tävlings- och trivseldag för samtliga de 

medlemmar som under säsongen gjort ideella funktionärsinsatser för seniorverksamheten. 

Funktionärsdagen är ett uppskattat och socialt heldags arrangemang för samtliga våra 

funktionärer.  

 

 

 



 

 

 

Funktionärer och arbetsgrupper 

Vårt funktionärsregister och organisationsschema omfattar cirka 25 personer, damer och 

herrar som utgör sektionens funktionärer. Gruppen kommer att vara verksam vid 

bemanning av tävlingskiosk, registreringsarbete, praktiska arbeten osv.  

 

 

Ryder Cup Herrar 

Tävlingen genomförs varje år där tävlingen 2020 kommer att spelas på Älvkarleby 

Golfklubb. Ryder Cup spelas mellan Öregrunds Golfklubb och Älvkarleby Golfklubb. 

Denna prestigefyllda tävling spelas under en dag i tre olika klasser, foursomematch, 

bästboll och singelmatcher. Tävlingen arrangeras och spelas första veckan i september.  

 

Solheim Cup Damer 

Tävlingen hade premiär den 4 september 2017 och spelades på Älvkarleby Golfklubb. 

Solheim Cup spelas mellan Öregrunds Golfklubb och Älvkarleby Golfklubb. Tävlingen 

spelas under en dag och i två olika klasser, bästboll och singelmatcher. För 

verksamhetsåret 2020 kommer tävlingen arrangeras av Öregrunds Golfklubb och planeras 

till första veckan i september.  

 

Senior Power 

Vänder sig till alla seniorer damer och herrar och som är medlemmar i golfklubben. Alla 

som vill röra på sig, förbättra sin rörelseförmåga och må bättre. 

Gruppen möts en gång i veckan i så kallade träningsgrupper där deltagarna tränar     

tillsammans.  

Vi gör det planerat med utgångspunkt från vårt material i miljöer anpassade till vårt 

träningsarbete.  

 

Tour Ålands Cup 

Tourtävlingen som vi startade 2016 har fortsatt under 2017, 2018 och 2019. 

Arrangemanget kommer att gå under två dagar den juli eller augusti med spel på Ålands 

Golfklubb.  

Arrangemanget görs i samarbete med Sundbergs Buss, Ålands Golfklubb och 

Eckerölinjen.  

 

Ekonomi 2020 

Vår huvudregel skall vara att samtliga de aktiviteter, tävlingar och arrangemang som 

sektionen planerar och genomför skall vara kalkylerade och ingå i sektionens budget. 

Varje aktivitet skall ha en arrangemangs presentation och en projektkalkyl. Varje projekt 

skall utvärderas och sammanställas så att vi kan följa upp resultatet mot kalkyl/budget. 
 

 

 



 

 

 

Damkommittén 

 

Damupptakt 

Den sedvanliga damupptakten planeras runt månadsskiftet april/maj. Förutom golf står 

modevisning, en god lunch och trevligt umgänge på agendan. 

  

 

Damstege 

Vi planerar även att under 2020 arrangera en damstege vilken är en tävling i 

matchspelsformat. 

  

 

Hemlig resa  

Den årliga hemliga resan anordnas som brukligt och den kommer gå av stapeln under juli 

månad. 

 

  

Öregrund Ladies Open 

Partävling med spelformen ”Bästboll” för damer och som ingår i golfveckan.  

 

  

Golfsystrar 

2019 gjorde vi en återstart av Golfsystrarna vilket innebär att man en dag i veckan träffas 

på eftermiddagen för att spela nio hål tillsammans och kanske äta en bit mat efteråt. 

Riktar sig främst till de som inte har någon spelpartner och har lite svårt att komma ut på 

banan. 

 

  

Damavslutning 

Säsongens sista damaktivitet är Damavslutningen som går av stapeln i slutet av 

september. Lättsam tävling med efterföljande måltid samt prisutdelning för dagens 

tävling, Damstegen samt Birdieholken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ekonomi 
 

Mot bakgrund av föregående års ekonomiska resultat hade Öregrunds GK inför 2019 en stor 

utmaning att kunna vända på negativa resultat från tidigare år till ett positivt utfall. 
Det var även av stor vikt att erhålla ett positivt kassaflöde, detta för att undvika extra ordinära 

kostnadsanpassningar och/eller extra kostnader för klubbens medlemmar. 
 
Efter en genomgripande årsprognos för 2019 som baseras på det ekonomiska resultatet per 

augusti 2019 så förväntas årsresultatet bli kraftigt förbättrat jämfört med föregående år. 
Sammanfattningsvis så är det många faktorer som har påverkat förändringen från föregående år. 

Hårt och entusiastiskt arbete från operativ personal och ideellt arbetande medlemmar har 

resulterat i högre intäkter samt en kostnadssida som har kunnat balanseras till en acceptabel nivå. 
 
Till stor del så påverkar det förväntade resultatet för 2019 budgeten för 2020.  
Öregrunds GK ska dra lärdom därav och fortsätta i den positiva anda som 2019 genomförts.   
 
Det övergripande målet för 2020 års budget är att ytterligare kunna förbättra och stabilisera 

klubbens finansiella situation, ett resultat som erhålls genom ett fortsatt positivt rörelse-resultat 

och ett medvetet arbete för att minska bundna medel. 
 
Nedan redovisas resultaträkning, specifikation över investeringar, balansräkning och kassaflöde 

för budgetåret 2020 med jämförelser mot tidigare år.  

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

Budget för 2020 (tkr) 

                                                              Utfall       Budget     Prognos      Budget 

Resultaträkning 2018 2019 2019 2020 

Medlemsavgifter 3 778 4 192 4 073 4 369 

Varor och tjänster till golfspelare 3 049        3 518 3 706 3 920 

Företagsmarknad 605 845 734 712 

Bidrag och övrigt 259 156 425 157 

Summa intäkter 7 691 8 711 8 938 9 158 

        

Personalkostnader -3 506 -3 453 -3 926 -4 175 

Driftskostnader exkl. personal och 

leasing -3 844 -3 592 -3 738 -3 586 

Leasingavgifter maskiner -728 -590 -538 -440 

Avskrivningar   --605 -735 -620 -695 

Rörelseresultat -992 341 116 262 

Räntor/Realisationsvinst - - -17 -16 

Resultat före bokslutsdispositioner -992 341 99 246 

Bokslutsdispositioner 373    
Resultat före skatt -619    
Inkomstskatt -    

Resultat efter skatt -619    

     
 

   

 

   Budget 

Investeringar     2020 

Täckdukar till 5 st greener   

 

50 

Tak på spolplattan   175 

Nya sandfickor och rivning befintliga   200 

Utveckla padelbanan   180 

Uppsnyggning vid kiosken, tralldäck för 

bänkar   25 

Iordningsställa rum för övernattning   20 

    

      

Totalt    650 

 



 

 

 

 

 

  

Balansräkning 2018 2019 2020 

Immateriella anläggningstillgångar 16 11 7 

Materiella anläggningstillgångar 9 552 9 607 9 562 

Finansiella anläggningstillgångar 10            10 10 

Varulager 841          700 600 

Kortfristiga fordringar    4 480 5 057 5 307 

Likvida medel 324 509 900 

Summa tillgångar 15 223     15 894 16 386 

       

Eget kapital 9 847       9 946 10 192 

Avsättningar 59 59 59 

Obeskattade reserver 0 0 0 

Långfristiga skulder 256 248 248 

Kortfristiga skulder 5 061 5 641 5 887 

Summa eget kapital och skulder 15 223     15 894 16 386 

    
 

 

 

    

  Prognos      Budget 

Kassaflöde    2019 2020 

      

Kassaflöde från rörelsen  868 1 041 

      

Investeringar (Netto)  -675 -650 

      

Amorteringar  -8 0 

        

Kassaflöde totalt  185 391 

      

Likvida medel IB  324 509 

Likvida medel UB   509 900 

 

 

 



 

 

 

Valberedningens förslag 2019 
 
Funktion Namn              Period   

Förslag Styrelse 

förslag 6 st ledamöter + ordförande 

 

Ordförande 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Håkan Sjöberg 

Peter Larsson 

Anders Forss 

Per Gunnar Sjöström 

Christina Ellesjö-Eriksson 

Ulla Bergström Johansson 

Lars-Johan Eriksson 

 1 år 

2 år 

2 år 

- 

- 

- 

- 

Omval 

Nyval 

Omval 

Suppleanter 

förslag 3 st suppleanter 

 

Håkan Schröder 

  

1 år 

 

Nyval 

 Ulf Hemmälin 

Hans Classon 

 1 år 

1 år 

Nyval 

Omval 

Revisorer, klubben 

Revisor suppl,  

Karin Francois, KPMG 

Nils Rogberg 

Mattias Eklöf, KPMG 

Ewa Lundholm 

 1 år 

1 år 

1 år 

1  år 

Omval 

Omval  

Omval 

Omval 

Revisorer, AB Karin Francois, KPMG  1  år Omval 

Ombud till GDF-möte Ordförande  1  år 
 

 

Klubbens ägarrepresentant på AB:s bolagsstämma 

  Janolof Lundholm 1 år Omval 

 

Valberedning har varit    Janolof Lundholm (sammank.) 

Christina af Ugglas 

Sture Lindström 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

1. Information om antalet spelrätter i respektive kategori  
 

 

Medlemskapstyp per 2019-08-31    
 

2019 Totalt Män Kvinnor 

Aktiv med spelrätt 711 449 262 

Aktiv utan spelrätt 33 23 10 

80 år + med spelrätt 34 28 6 

80 år + utan spelrätt 2 1 1 

Aktiva med spelrätt 22 - 25år 20 17 3 

Premierade 4 2 2 

Hedersmedlem 5 5  

Styrelse 8 5 3 

Anställd 4 2 2 

Sponsor 33 22 11 

Korthålsmedlem 151 98 53 

Passiv 1  1 

Aktivjunior utan option  0 - 12 år 30 25 5 

Aktivjunior utan option 13 - 17 år 58 49 9 

Aktivjunior utan option 18 - 21 år 38 30 8 

    

Totalt 1132   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2. Förslag till årsmötet hösten 2019 
 
Årsavgifter 
Styrelsen föreslår följande årsavgifter samt övriga avgifter för 2020 enligt nedanförslag.  
 

Medlemsavgift   Nuvarande    Förslag 2020 

Medlemsavgift senior 26 – 79 år 5 100 kr/år krav spelrätt  5 400 kr/år 

Medlemsavgift 80 +   3 400 kr/år krav spelrätt  3 600 kr/år 

Medlemsavgift 22 – 25 år  3 000 kr/år krav spelrätt  3 200 kr/år 

Medlemsavgift 18 – 21 år  2 200 kr/år    2 200 kr/år 

Medlemsavgift 13 – 17 år  1 500 kr/år    1 500 kr/år 

Medlemsavgift 0 – 12 år     900 kr/år        900 kr/år 

Medlemsavgift korthål  1 300 kr/år    1 400 kr/år 

Passivmedlem      800 kr/år       850 kr/år 

Intro avg. köpt spelrätt  1 000 kr/år Administrativ avg.     200 kr/gång 

Intro avg. hyrd spelrätt     500 kr/år      Hyra av spelrätt 1 000 kr/år 

Familjemedlemskap             11 300 kr/år                12 300 kr/år  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Inkommen motion från Sven-Erik Sehlstedt 

 

 



 

 

 

 
 

Svar från styrelsen på inkommen motion:  
 

Öregrunds golfklubbs prislista ska var tydlig och lätt att förstå sig på som det framgår i ovan 

motion. Styrelsen föreslår också att det bör vara per bil ej per person som det blev beslutat på 

årsmötet 2015. 

 

Styrelsens förslag till bilhyra grundar sig på att vi vill att alla ska få en möjlighet att spela golf 

och att det ska ske till ett rimligt pris.  

 

Vid ordinarie tävlingar och seniorgolf på onsdagar gäller ej säsongskort. 

 

Vid seniorgolf på onsdagar med sjukintyg, är förslaget en högre avgift. Det grundar sig på att det 

kan förekomma medlemmar som inte har säsongskort, utan har en tillfällig rörelsenedsättning 

som gör att de inte kan gå, dock ej så långvarig sjukdom att ett säsongskort är en prisvärdig 

lösning. 

 

Vid ordinarie tävlingar gäller bilhyra med sjukintyg, medlem 150 kr/bil ej medlem 250 kr/bil.  

 

 

Avgiftsförslag ang. Bilhyra  

 

Säsongskort med sjukintyg      1 500 kr/säsong 

Bilhyra per sällskapsrunda med säsongskort               60 kr/bil 

Vid seniorgolf på onsdagar med sjukintyg                   100 kr/bil  

 

Styrelsen yrkar delvis bifall till Sven-Erik Sehlstedts motion med ovan avgiftsförslag till 

bilhyra.  

 

 

             

 


