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Kallelse till årsmöte / höstmöte 

 
 
Tid:   Söndag den 27 november 2022 kl. 10.00 
Plats:  Restaurangen 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 protokolljusterare, 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:  
                        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                      a. Motion angående Padelcenter Öregrunds golfklubb av Kai Johansson 

                  b. Motion femårig verksamhetsplan av Kai Johansson 
                  c. Motion angående seniorverksamheten av Kai Johansson 

10 Övriga frågor  
 
 
 

 
 
 
 



   

 

 
Öregrunds Golfklubb Verksamhetsplan 2023 
 

Ingress 
 
Efter Corona kom kriget i Ukraina. Golfsporten under Corona fick ett uppsving, då det var en av få 
verksamheter man kunde ägna sig åt under pandemin. Nu har golfanläggningarna en mer normal 
tillströmning av medlemmar och gäster samtidigt som kostnaderna för att driva anläggningar ökar kraftigt. 
Det här innebär att vi måste prioritera våra åtgärder för att i framtiden kunna klara av utbytet av 
bevattningssystemet och banombyggnader 
 
Styrelsen har inlett ett samarbete med Svenska Golfförbundet (SGF) med mål att utveckla det strategiska 
ledarskapet. I arbetet kommer klubbens organisation att ses över utifrån perspektivet att på bästa sätt 
förvalta och utveckla klubbens resurser tillsammans med medlemmarna. 
Vi har påbörjat arbetet genom att arbeta med klubbens vision, verksamhetsidé och värdegrund. 
 
Vår första prioritering är klar. Vi måste hitta lösningar för att säkerställa vattentillgången på banan. Vårt 
mål är att ha en grön och attraktiv bana för medlemmar och gäster hela säsongen. Under vintern kommer 
vi att installera ett reningsverk som tar hand om och renar avloppsvattnet för att sedan ledas ner till våra 
dammar och blir ett viktigt bidrag till vattenförsörjningen.   
 
 

Anläggningen  

 
Golfbanan 
Grundstenen för vår verksamhet är vår bana, stora banan kommer därför att prioriteras i förhållande till 
andra anläggningsdelar. Ambitionen är att öka kvalitén på banan, samt att kvalitén blir jämnare under hela 
säsongen. Detta skall framför allt åstadkommas genom en välplanerad skötselplan. 
 
Tillgång till vatten även under torra perioder är då mycket viktigt, målsättningen är att säkra 
vattentillgången genom att erhålla vatten från Karö våtmark. En dialog pågår med Östhammars kommun 
om detta.  
Om det inte går skall vi utöka vår dammkapacitet vid dammen vid hål 12.  
  
Utjämning av något tee planeras men det är i dagsläget ej bestämt vilket tee som är i störst behov av 
åtgärd. 

 
Dräneringsåtgärder planeras på hål 5 från björkarna fram till green. 
 
Ombyggnation greener och övriga arbeten med banförbättrande åtgärder enligt tidigare framtagen 
utvecklingsplan, av Pierre Fulke Design AB avvaktas med tills ekonomin tillåter.  
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Organisation 

• Under 2023 fortsätter samarbetet med On Green/Micke Waldner.  
• Det dagliga arbetet kommer att styras av en banförman. 
• Vi har för avsikt att fortsätta med 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. 
• Samarbete med gräs- och jord-analysföretaget LMI kommer fortsätta. 
• För att öka anläggningens attraktionskraft kommer arbetet med frivilliggrupper att fortsätta och 

eventuellt utökas i den mån medlemmar ställer upp. 
 

Bevattningsanläggningen 
Sprinklerhuvuden på 18-hålsbanan ses över och byts ut där det behövs.                                     
Planering för en ny bevattningsanläggning har påbörjats, då kostnaden är mycket stor underhålls befintlig 
anläggning tills klubben har tillräckligt med medel för ett totalt utbyte. Än så länge har inte 
underhållskostnaden ökat så att ett utbyte är akut under 2023. 
 
Övningsområde, drivingrange och korthålsbana 
Vi kommer bibehålla kvalitén på övningsområdet, drivingrange och korthålsbanan.  

 
Det påbörjade skapandet av ett övningsområde vid korthålsbanan avvaktas med tills vår ekonomi tillåter 
större investeringar. 

 
Maskiner 
Maskinparken för skötsel och underhåll av golfbanan håller en över lag god nivå. Under 2023 skall vi dock 
byta ut vår Teeklippare. 
 
Klubbhus/övriga byggnader/padelbanor 
Samtliga hus kommer ses över med avseende på målnings- och underhållsarbeten.   
Padelbanorna underhålls i paritet med de inkomster de genererar. 

 
Uppställningsplats 
De gamla sandfickorna görs om till en grillplats.  
 
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.  
  
 
 

 
 
 
 
 



   

 

 
 
Marknad   

Alla företag, organisationer och samarbetspartners som ekonomiskt stödjer golfklubben är anslutna och 
ingår i den så kallade företagsgruppen.  

Genom en kombination av aktiviteter, exponering och nätverksträffar vill vi skapat en plattform som 
tillsammans med företagsgruppen ligger till grund för de kundrelationer vi har med varumärkesexponering 
i och kring Öregrunds Golfklubb. 

Samarbetet skall präglas av långsiktighet och en win-win situation där våra partners upplever att de får 
värde för pengarna samtidigt som verksamheten ger ett viktigt bidrag till klubbens ekonomi. 
 
Vi är stolta över vår golfklubb och vill att fler ska få ta del av den. Vi ska mer aktivt och proaktivt 
kommunicera och marknadsföra vår anläggning till våra medlemmar och allmänheten. Genom traditionella 
medier, sociala medier och vår hemsida ska vi synas mer och där berätta om aktiviteter och händelser på 
klubben.  

 
Tävling  
 
Klubbtävlingarna görs attraktiva för medlemmar och gäster med trivsamma, varierande spelformer samt 

bra prisbord. Tävlingarna kommer i de flesta fall att startas med kanonstart och gemensam prisutdelning 

snarast efter målgång. Säsongen börjar och slutar med en lagscramble. Däremellan varierat utbud med 

singeltävlingar, partävlingar och lagtävlingar. Programmet kommer till del att likna de senare årens utbud. 

Tävlingarna har normalt en partner som bidrar med marknadsföring och till prisbordet. Golfveckan 

planeras till vecka 28 och KM till 12-13/8. 

 

Utbildning   
 
Vi ska verka för att fler medlemmar ska delta i klubbens utbildningsverksamhet, få fler medlemmar att 

delta i seriespel och nationella tävlingar utanför Öregrunds golfklubb.   

Vi ska verka för att få fler juniorer att delta i klubbens juniorträning och utveckla den verksamheten med 
hjälp av klubbens juniortränare.   

Erbjuda utbildning för att medlemmar ska inspireras att utveckla sig som golfare. Ambitionen är att 
klubben ska erbjuda en utbildning på kvalitativt hög nivå till ett gångbart pris. Vi skall utveckla kursutbudet 
för en bredare målgrupp. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Klubbverksamhet   

Kommitténs huvudsakliga syfte är att verka för trivselskapande aktiviteter för klubbens medlemmar samt 
att organisera en välplanerad verksamhet för information och kommunikation till klubbens medlemmar. 
Klubbkommitténs ansvar omfattar även dam- och seniorkommittéernas verksamheter.  

Nyhetsbrev  
Vi kommer fortsätta med nyhetsbrev en gång per månad med samma upplägg som föregående år. 
Nyhetsbreven skall spegla vad som är aktuellt i klubben ”just nu” och den närmaste framtiden, med målet 
att hålla klubbens medlemmar välinformerade. Nyhetsbrevet skickas ut via Epost.  

Grillkväll med styrelsen 
Styrelsen har under flera år bjudit in till grillkväll till självkostnadspris med möjlighet till dialog och 
information. Detta kommer att ske i början av juli. 

Greenfeerundan och Tour Åland Cup                                                
Under ett antal år har aktiviteter som Greenfeerundan, Tour Åland Cup med flera genomförts och varit 
riktad till enbart seniorer. Dessa aktiviteter kommer i fortsättningen att erbjudas till samtliga medlemmar i 
klubben.  

Seniorkommitténs verksamhet 
Seniorkommittén måste finna formerna för sin organisation. Klubbansvarig kommer att bjuda in 
intresserade medlemmar till en planeringsträff i god tid innan nästa golfsäsongen 2023. 

För aktiv seniorverksamhet behövs engagerade medlemmar som medverkar i planering och 
genomförande.  

Damkommitténs verksamhet                                                        
Damkommittén är aktiv med Christina af Ugglas och Annalena Apelgren i spetsen. Förslaget till 
verksamhetsplan har tagits fram av Christina och Annalena. 

 
Följande aktiviteter är planerade; 
 

• Damupptakt 

• Damstege 

• Ladies Day 

• Ladies Open 

• Golfsystrar 

• Damtåget 

• Damavslutning 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Reception 
I många stycken hjärtat i klubbhuset där vi kommer stå upp för våra värderingar som en välkomnande 
klubb och hög service. Personalen bestående av 2 stycken säsongsanställda, klubbchef och Pro med två 
dagar/veckan i var under säsong.  

Kansli & ekonomi 
Ansvarig för medlemskap och medlemsfrågor, systemansvarig som hemsida och sociala medier samt 
löpande ekonomihantering. 

Shop 
Personalen i reception ansvarar för shopen. Utbud anpassas till efterfrågan.   
Shopens mål är att tillgodose medlemmars och kunders efterfrågan samt avge ekonomiskt bidrag till 
klubbens ekonomi.  

Restaurang och kioskverksamhet 
Östhammars Golf & Restaurang AB kommer att driva restaurangverksamheten under 2023.  

Konferens 
Miljön, konferenslokalen och övriga faciliteter ska vi marknadsföra till företag, organisationer och sällskap.  

 
 

Ekonomi 
Från det att vi fastställde budget 2022 har omvärlden förändrats dramatiskt. 
För klubbens del har det medfört ökade kostnader. Samtidigt har intäkterna minskat i förhållande till 
budget, Detta främst på en sen start på säsongen och att vädrets makter inte varit med oss. Prognosen är 
att vi i år landar på ett negativt resultat på minus 812 TKR. 
 
I den budget som föreslås inför 2023 finns ett flertal osäkerhetsfaktorer som inflation samt intäkter i form 
av greenfee. Vi har valt att föreslå ett nollresultat inklusive avskrivningar. I budgetförslaget ligger även en 
avgiftshöjning på 200 SEK. Klubben är fortsatt skuldfri och likviditeten är god. Föreslagen budget ger ett 
positivt kassaflöde. 
 
Inför 2023 ligger fokus på att förbättra kvalitén på banan genom att säkra vattentillgången. Noteras bör att 
frivilliggruppens arbete innebär stora kostnadsbesparingar för klubben.  
 
Den ekonomiska femårsplanen kommer att kräva tillskott i kassan enligt bifogad ekonomisk plan. Arbete 
pågår för att söka extern finansiering, främst inför 2024. 
 
Nedan redovisas prognostiserad resultaträkning, jämförelse med 2021 och förslag till budget 2023. 
Dessutom redovisas en ekonomisk femårsplan samt planerade investeringar. 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Styrelsen föreslår följande budget till säsongen 2023 

Resultaträkning                     Utfall 2021                        Budget 2022                          Prognos 2022                        Budget 2023 

Medlemsavgifter 4 367    4 473    4 265    4 365    

Greenfee 1 593    1 500    1 400    1 500    

Padel 293    350    150    175    

Marknad 968    765    780    720    

Shop 1 117    1 120    1 250    1 200    

Driving Range 428    400    350    370    

Tävling, Utbildning 806    807    554    750    

Övriga Intäkter 744    609    828    640    

Summa Intäkter 10 316    10 024    9 577    9 720    

     

Råvaror 1 190    1 054    1 181    1 050    

Externa 3 594    3 483    4 333    3 931    

Personal 4 007    4 351    4 089    3 953    

Avskrivningar 786    820    786    786    

Summa Kostnader 9 577    9 708    10 389    9 720    

     

Rörelseresultat 739    316    -812    0    

 

Kassaflöde 

              2022             2023               2024                2025                 2026 

Intäkter   9 720    9 800    9 950    10 500    

Kostnader exkl.avskrivningar   8 934    9 000    9 100    9 200    

Ingående likvida medel  1 317    2 785    -2 415    -2 565    

Ugående likvida medel exkl. Temporär avgift 800    2 103    3 585    -1 565    -1 265    

Temporär avgift 788    1 182        

Summa investeringar 271    500    6 000    1 000    1 000    

Summa likvida medel 1 317    2 785    -2 415    -2 565    -2 265    

            

 

Investeringar 

Investeringar 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 

Avlopp   271         

Utveckla övningsområdet       

Säkra Vattentillgång  500        

Bevattningsanläggning             6 000       

Bygga om 16´s Green     400      

Bygga om 10´s Green     600      

Tee, Bunkrar      1 000    

Avancerad Fairwayluftare           

Summa 271    500    6 000    1 000    1 000    

            

 

 
 
 
 



   

 

 
 
Valberedningens förslag 2022 – 2023 
 
Funktion Namn Period    Återstår Kommentar 

Styrelseledamöter 

Ordförande Charlotte Axelsson 1 år   Nyval 

 Peter Larsson 2 år 1 år Kvarstår 

 Thomas Karlsson 2 år 1 år Kvarstår 

 Börje Ericsson 2 år   Omval 

 Håkan Schröder 2 år   Omval 

 Sture Lindström 1 år   Omval 

          

Suppleanter 

 Pelle Jonsson 1 år   Omval 

 Kenneth Sjölund 1 år   Omval  

          

Revisorer, Klubben 

  Karin Francois, KPMG 1 år   Omval 

  Nils Rogberg 1 år   Omval 

          

Revisorsuppl. Klubben 

  Mattias Eklöf, KPMG 1 år   Omval 

  Ewa Lundholm 1 år   Omval 

          

Revisorer, AB 

  Karin Francois, KPMG 1 år   Omval 

          

Ombud till GDF-möte 

  Ordföranden 1 år     

          

Klubbens ägarrepresentant på AB:s 
Bolagsstämma 

  Janolof Lundholm 1 år     

          

 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Beslut om antalet spelrätter i respektive kategori  
 

Styrelsen föreslår oförändrat antal spelrätter i respektive kategori 
 
Maxantal medlemmar  2023 

Aktiva med spelrätt 1050 stycken 

Korthålsmedlem  250 stycken 

Juniorer 200 stycken 

Totalt 

1 500 medlemmar,  
var av 1 250 medlemmar på 18-hålsbanan och  
250 medlemmar på korthålsbana 

 
 
 

Årsavgifter 
 
Styrelsen föreslår följande årsavgifter till säsongen 2023 
 
Årsavgift  Höjning  2023 
 
Senior 26 – 79 år                200 kr/år  5 600 kr/år  krav spelrätt    
80 +                       200 kr/år  3 800 kr/år  krav spelrätt    
22 – 25 år                       200 kr/år  3 400 kr/år krav spelrätt    
18 – 21 år                       200 kr/år  2 400 kr/år      
13 – 17 år                       200 kr/år   1 700 kr/år      
0 – 12 år                       200 kr/år    1 100 kr/år          
Korthål                       200 kr/år     1 600 kr/år      
Passivmedlem                    200 kr/år     900 kr/år         
Familjemedlemskap          500 kr/år                       12 800 kr/år  
 
Intro avg. köpt spelrätt   0 kr/år                            300 kr/år Administrativ avg.       
Intro avg. hyrd spelrätt         0 kr/år           1 000 kr/år    Hyra av spelrätt   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Inkomna motioner 3 st 
 
Motion nr 1 – Padelcenter Öregrunds Golfklubb 
 
För egen del har jag spelat padel vid två tillfällen utan att ens närma mig någon frälsning. I stället håller jag benhårt 
fast vid mina tider på golfbanan. Trots allt ser jag positivt på att klubben bedriver padelsporten i egen regi.  
I takt med att pandemin avtagit och människor åter träffas på arbetsplatser och i studie- och möteslokaler verkar 
intresset för den hajpade sporten ha svalnat och det på ett tydligt märkbart sätt. De utövare som är kvar är de som 
hittat rätt till sporten, som njuter av varje timma, kan med kompisar tillbringa tid på padelbanan. Men de är inte lika 
många som tidigare, de är färre.  
 
För Öregrunds del är de flesta spelarna bara där under en begränsad tid, sommarmånaderna och helger. Men för att 
dessa skall bli kvar, ta med sig nya eller nygamla kamrater krävs något mer en två burar som man kan spela i. Det 
krävs en verksamhetsidé som marknadsförs ut till nya målgruppen. Allt pekar på att de anläggningar som överlever 
har något mer att erbjuda än bara en Padelburar. Det krävs marknadsföring, en miljö som är attraktivt, möjlighet till 
mat och dryck, service, möjlighet att förlägga event eller företagsarrangemang.  
 
Golfklubben har med sina två banor en av Östhammars bästa marknadsplatser, men är en av marknadens sämsta på 
att marknadsföra detta. Om man räknar ihop alla banorna som finns i Östhammars kommun kommer man till 22 st 
padelbanor som finns på 9 olika Padelanläggningar. Det finns ungefär 22 300 invånare i Östhammars kommun vilket 
innebär att det går 1 010 personer/ padelbana. Lägg sedan till alla sommarboende som finns i kommunen så ökar 
marknaden märkbart.  
 
Hemställan 
 - att årsstämman fattar beslut om att ge styrelsen i uppdrag att snaras organisera verksamheten så att vi får en 
attraktiv badelanläggning med en miljö som känns lockande för de som utövar sporten. - Att styrelsen får i uppdrag 
att bilda en organisation av människor som kan sporten, aktivt kan marknadsföra den mot företag och 
privatpersoner. Kai Johansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Svar från styrelsen på inkommen motion: 
 
Tidigare till höstårsmötet 2020 inkom en motion om padel från den person som motionerat i samma ärende 2022. 
Hemställan vid båda dessa tillfällen är likartade och går i princip ut på att Öregrunds GK ska vara mer aktiva för att 
marknadsföra, mer aktiva att driva padelverksamheten vid klubben och skapa en padelkommitté. 
Yttrandet från styrelsen 2020 innebar ett förslag till avslag på hemställan om att bilda en padelkommitté, men att en 
utredning skulle genomföras om hur padelverksamheten skulle organiseras i framtiden.  
Utredningen genomfördes genom att Svenska Padelförbundet kontaktades och tillfrågades om hur organisationen 
för padel såg ut rent generellt. Sporten var då ganska ny och några särskilda råd kunde inte ges.  
 
Ett antal personer som spelat på vår bana har spontant tillfrågats om hur de skulle vilja ha aktiviteten upplagd i 
framtiden. Ska vi skapa kommitté eller ska vi bilda en separat klubb för padel. Tolkning av inhämtad information kan 
sammanfattas som att man vill spela spontant och utan bindning till någon klubb eller kommitté. Under de år padel 
funnits inom klubben, så har inte någon person frågat efter mer uppstyrda former. Seriespel etc har inte alls varit 
något som efterfrågats.  
Indirekt kan i och med detta sägas att klubben bestämde att inte organisera verksamheten mer, utan padel skulle 
även fortsättningsvis ”bara” vara en kompletterande intäktskälla, men naturligtvis skulle verksamheten skötas på ett 
bra sätt. 
 
Padel har verkligen blomstrat under pandemiåren 2020 och 2021, detta gäller i stort och även för Öregrunds GK. 
Massor av utebanor och hallar har byggts och det verkade ett tag inte finnas något slut för expansionen. Öregrunds 
GK byggde sin andra utebana och allt såg positivt ut.  
Men som motionen till årets höstårsmöte så riktigt pekar på, så har intresset minskat på ett märkbart sätt för den 
”hajpade” sporten padel. Detta är tydligt för alla och envar. Att styrelsen är tvungen att anpassa sig till rådande 
situation är också klart och uppenbart. 
Kostnaderna för de två padelbanor som innehas av Öregrunds GK är idag begränsade och består i princip av normala 
underhållskostnader. 
 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 
- att besvara motionen genom att klubbens ledning ges i uppdrag att fortsättningsvis göra vad som är möjligt för att 
upprätthålla den nivå av padelspel som är rimlig för att skapa en god intäkt för klubben. Detta skall bl a ske genom 
ökad marknadsföring av aktiviteten och genom ett relevant underhåll av de banor klubben har.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

 

 
 
Motion nr 2 - Motion femårig verksamhetsplan  
För två år sedan motionerade undertecknad om att snarast upprätta en ekonomisk långsiktig plan. Årsstämman 
antog förslag. För att den ekonomiska planen skall få en bärighet krävs att styrelsen tar nästa steg på att upprätta en 
långsiktig femårig (5), verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall redovisa mål, aktiviteter, visioner, avseende hur 
klubbverksamheten bör utvecklas och vilka åtgärder som behövs för detta. Här bör även finns ett avsnitt om vad som 
gäller för klubbens organisation i styrelse, kommittéer och anställda. Verksamhetsplanen skall vara en beskrivning av 
alla aktiviteter och mål som klubben planerar att uppnå inom en bestämd tidsplan samt hur klubben skall styras i 
den dagliga verksamheten. Perioden för denna verksamhetsplan är fem (5) år. Öregrunds golfklubb är mer än en 
golfbana, det är ett företag som omfattat flera affärsområden, golfbanan, 6-hålsbanan, padelbanan, campingplats 
för husbil/husbil, golfshopen. Inom alla affärsområden bedrivs verksamheten för medlemmar och gäster. Till detta 
kan man lägga restaurangverksamhet som för närvarande ligger på entreprenad. Den femåriga verksamhetsplanen 
ska tillsammans med de ekonomiska ramarna utgöra organisationens styrdokument för de kommande åren. Planen 
ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad anläggning med intressanta och 
välskötta arenor, där alla affärsområden finns upptagna.  
 

Hemställan  
Undertecknad hemställer att stämman skall godkänna ovanstående förslag om att upprätta en femårig 
verksamhetsplan - Att styrelsen för i uppdrag att genomföra uppdraget samt presentera en femårsplan vid årsmötet 
våren 2023. 
Kai Johansson 
 

Svar från styrelsen på inkommen motion: 
Motionären föreslår att styrelsen får i uppdrag att upprätta en femårig verksamhetsplan för alla klubbens 
verksamheter som tillsammans med de ekonomiska ramarna utgöra organisationens styrdokument samt att 
presentera denna på årsmötet 2023. 
 

Styrelsen får med anledning härav anföra följande: 
Styrelsen har på senare tid redovisat en 5-årig investeringsplan för höstmötet. Styrelsen har också redovisat Pierre 
Fulkes utvecklingsplan för banan.  
Under hösten 2022 har styrelsen utökat det strategiska arbetet genom att tillsammans med SGF på börjat ett arbeta 
att tydliggöra klubbens vision och verksamhetsidé och värdegrund. Arbetet kommer att fortsätta under våren 2023 
med att arbeta fram långsiktiga inriktningsmål för klubben olika verksamheter. 
Samtidigt ser vi hur omvärlden på ett mycket konkret sätt på kort tid förändrat intresset för golf och försämrat 
klubbens ekonomiska villkor. Det vi planerade att investera det närmaste året måste nu skjutas på framtiden. 
I en orolig omvärld är det viktigt att diskutera framtidsvisioner och olika handlingsalternativ. Att exakt tidsbestämma 
när olika saker ska genomföras är omöjligt. Trots dessa osäkerheter, som främst är av ekonomisk natur, kommer 
styrelsen att presentera resultatet av det arbete som nu påbörjats förhoppningsvis på höstmötet 2023. 
 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att anse motionen besvarad. 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Motion nr 3 - Motion angående Seniorverksamheten  
Måndagsgolfen herrar startade 1994. Fyra år efter att herrarna startat sin verksamhet bestämde klubbens äldre 
damer vara med i kamratskapet och 1998 premiärspelade damerna. Detta var startskottet för det som vi benämnt 
som Seniorverksamheten. I 28 år har verksamheten bedrivits och utvecklats till att vara ett av distriktets mest 
framgångsrika klubbar för damer 55+ och herrar 55+. Idag samlar ”Onsdagsgolfen” mellan 100–140 damer och 
herrar varje onsdag för tävling och socialt umgänge och där den sociala och kamratliga delen är bärande i vår 
verksamhet. Kunskapen om verksamhetens historia, de ideella krafternas betydelse är två viktiga faktorier när man 
blickar in i framtiden. Att förvalta en tradition kräver aktivt lyssnande bland alla de som utgör målgruppens 
medlemmar, ta in idéer och utveckla verksamheten vidare är mottot för att möta nya framgångsrika år. 
Seniorverksamheten har under åren utvecklats, presenterat nya aktivitet i syfte att bibehålla och få nya utövare. 
Medlemmarnas intresse och engagemang för verksamheten har varit grunden, utvecklingen har varit, 
Onsdagsgolfen, Greenfee-Rundan, Tour Åland cup, Seriespelet för seniorer, Senior Power, After golf, Golfträning för 
seniorer, Klubbresor, Upplands Gentlemen, Ryder Cup, Solheim Cup, årligen lämnat ett ekonomiskt bidrag till 
Juniorverksamheten. Öregrunds golfklubb medlemsstats är 2022-10-04, 1.166 medlemmar totalt. Antalet 
medlemmar 55+ är för samma period 724 medlemmar, vilket innebär drygt 62% av klubbens medlemmar.  
 

Hemställan  
Mot detta som bakgrund hemställer undertecknad att klubbkommittén och Seniorkommitéen separeras från 
varandra. - Att Seniorkommitéen upprättar en årlig verksamhetsplan och budget - Att styrelsen får i uppdrag av 
stämman att omgående arbeta för att seniorverksamheten återtar sin tydliga profil och status i regionen. - Att 
Årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att verkställa ovanstående förslag, att aktivt arbeta för att 
intresserade och aktiva medlemmar engageras till Seniorkommittén.  
Kai Johansson 
 

Svar från styrelsen på inkommen motion: 
Styrelsen delar motionärens syn på seniorverksamhetens stora betydelse för klubben. Både ur ett historiskt 
perspektiv såväl som ett framtida perspektiv. 
 
Som framgår av styrelsens förslag till verksamhetsplan kommer organisationen för klubbverksamheten att formas i 
god tid innan golfsäsongen startar 2023. Intresserade och aktiva medlemmar kommer att bjudas in från respektive 
juniorerna, seniorerna och damerna för att detaljplanera respektive verksamhet utifrån klubbens långsiktiga mål. 
Idag finns intresserade medlemmar som leder junior- och damverksamheten. Ambitionen är att skapa en 
organisation även för seniorverksamheten. Respektive kommitté kommer ansvara för såväl verksamhetsplanering 
som budget. 
  
Styrelsen anser att klubbverksamheten ska ledas av klubbkommittéansvarig i styrelsen, klubbens Pro samt förslagsvis 
två representanter för vardera junior-, senior- och damkommittén. Syftet med denna organisation är att skapa forum 
för bland annat erfarenhetsutbyte mellan kommittéerna. 
(När det gäller onsdagsgolfen kommer den planeras och genomföras av tävlingskommittén tillsammans med 
Seniorkommittén.) 
 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar  
Att bifalla motionen avseende att arbeta för att intresserade och aktiva medlemmar engageras i 
kommittéverksamheten och Att i övrigt anse motionen besvarad 

 
 
 
 


