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ÅRSMÖTE 
 

Ordinarie årsmöte lördagen den 26 november 2016 klockan 10.00 i klubbhuset.  
 
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  
      ordföranden 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 av (se not 1) 
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; 
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 revisor för AB i enlighet med Aktiebolagslagens  
       regler för revisorer. I dessa val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta; 
 
e     (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall  
       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 styrelse eller som revisor). 
 
9     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 
10.  Övriga frågor. 
 
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 styrelse. AB:s styrelse har 
ansvar och skyldigheter reglerade i Aktiebolagslagen. Valda revisorer i klubben skall utgöra 
lekmannarevisorer i AB enligt Aktiebolagslagen kap. 11. 
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Öregrunds Golfklubb 
Verksamhetsplan 2017 
 
 
 Anläggningskommittén   
                               
Organisation 

Vi kommer under året se över organisationsmodellen med avseende på 
arbetsledarrollen, i övrigt med samma antal banarbetare som tidigare.  
Samarbete med analysföretaget LMI kommer fortsätta och eventuell 
specialkompetens inköpas genom erforderlig konsult tid.  
Planering av arbeten kommer som tidigare att ske via golfklubbens upprättade 
skötselplaner. 

 
Golfbanan 

Ambitionen är att vi ska bibehålla kvalitén på alla delar av banan samt se till att 
kvalitén blir jämn under hela säsongen. Arbeten med banförbättrande åtgärder 
kommer under säsongen utföras enligt tidigare framtagen utvecklingsplan, och i 
samråd med Pierre Fulke Design AB. Arbetet kommer utföras i samma stil som 
genomförts på hål 1, 11, 12 och 18. 

 
Övningsområde, drivingrange och korthålsbana 

Vi kommer bibehålla kvalitén på övningsområdet, drivingrange och 
korthålsbanan. Renovering av bollmaskin och bollplockningsutrustning samt 
utbyte av slitna drivingrangebollar kommer ske. 
 

Maskiner 
Förnya maskinparken med maskiner för skötsel av ruff- och greener. 

 
Bevattningsanläggningen 

Samtliga sprinklerhuvuden kommer att ses över och bytas ut vid behov.  
 
Klubbhus/övriga byggnader  

Restaurangkökets golv skall renoveras och anpassas till regelverket inför 
gällande miljökrav. Diskrummet kommer byggas om ändras med avseende på 
bättre logistik. 

 
Banpersonalutrymme 

Färdigställa personalutrymmet i nya maskinhallen. Inflyttning i de nya lokalerna 
är planerad till den 1 april 2017. 
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Marknad  
 
Allmänt: 

Marknadskommittén bjuder in övriga kommittéer till ett möte om samarbetsformer, för att 
ytterligare förbättra resultatet för Öregrunds Golfklubb. Ett fritt och innovativt tänkande 
kan med säkerhet ge många nya goda uppslag. 
T ex: upplåta delar av verkstadsbyggnaden mot ersättning, för vinteruppläggning av 
fritidsbåtar, där även serviceåtgärder genom klubbens egen personal kan erbjudas. 
  

Målsättning: 
 Att Marknadskommittén utökas med två-tre nya medlemmar för att bättre kunna 

fördela arbetet.  

 Att öka antalet samarbetspartners som på olika sätt stödjer vår verksamhet.  

 Hålsponsorer ska finnas på alla 18 hål på ”stora banan”. 

 Sponsorer till ”lilla banan” genom skyltreklam och annat som höjer upplevelsen 
av banan och som genererar nya medlemmar till klubben. 

 Hitta fler nya produkter som kan efterfrågas av våra samarbetspartners.. 

 Undersöka möjligheterna att genomföra en skidresa med övernattning eller resa 
med golf, för såväl samarbetspartners och medlemmar. 

 
Samarbete: 

Liksom tidigare ska personlig kontakt tas, med så många som möjligt av våra 
samarbetspartners, för att få in erfarenheter och idéer till nya aktiviteter eller produkter.  
De vi samarbetar med ska känna att de är viktiga för klubben och har själva något att 
vinna på ett samarbete med Öregrunds Golfklubb. 
Här spelar såväl klubbchef som pro en mycket viktig roll. Dels genom den synliga roll de 
har på klubben, dels genom den möjlighet de har att på dagtid skapa kontakter med 
företag. 
Genom att systematiskt söka de företag som är verksamma inom vårt område försöka 
öka antalet samarbetspartner. Samtidigt som ett viktigt mål är att behålla befintliga 
samarbetspartner. 
Ge våra samarbetspartners möjlighet att kunna anvisa (öronmärka) delar av sitt stöd till 
klubben till bestämd verksamhet, t ex till juniorverksamhet eller något inom 
banutveckling. (Som exempel ska ett företag kunna ”köpa” en bunker, på samma sätt 
som de nu köper ett hål eller en skylt på bestämt ställe). 

 

Arrangemang: 
Klubbens årliga ”Sponsordag” kommer att genomföras på sensommaren.  
Aktiviteter även för de som inte spelar golf kommer att genomföras. Det kan vara i form 
av fysiska aktiviteter, eller i form av intressanta föredrag, information för och av våra 
samarbetspartner. Detta sker i samarbete med vår restaurang.  

 
Information: 

Nyhetsbrev kommer att sändas ut via e-post till våra samarbetspartners/sponsorer. Här 
informeras om vad som händer på klubben, vilka produkter som finns i shopen, tävlingar 
mm, och annat som är av allmänt intresse för våra samarbetspartners 

 

Profilprodukter: 
Klubben ska vara det naturliga valet av leverantör av golf- och profilprodukter, kläder 
mm, med företagens egen logos, till de företag som är verksamma inom vårt område, 
även om de inte är våra samarbetspartners. Ett sätt för Östhammars alla företag att 
synas och profilera sig. 
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Tävlingskommittén 
 
Klubbtävlingar 

Tävlingsverksamheten 2017 avser att bedrivas i stort sett på samma sätt som 
under 2016. Vi ska försöka utforma ett tävlingsprogram som intresserar och 
passar alla våra medlemmar. 
Totalt c:a 15 allmänna tävlingar planeras fördelat på singel-, par- och lagtävlingar 
planeras med varierande spelformer, därutöver seniorernas populära och trevliga 
onsdagsgolf.   
Säsongen beräknas starta vecka 19 under förutsättning att våren kommer 
normalt. 
Golfveckan planeras till första halvan av juli, preliminärt vecka 28. 
I övrigt får dialogen med våra samarbetspartners i respektive tävling visa vilka 
som återkommer kommande säsong och om någon ny partner vill vara delaktig i 
ett tävlingsarrangemang. 
Grovplaneringen av tävlingsprogrammet 2017 sker under senhösten 2016 och 
efter årsskiftet detaljeras programmet så att färdigt program kommer att finnas till 
slutet av februari. 
Tävlingar tilldelade av UGF kan tillkomma 

 
Klubbmästerskapet  

KM kommer att genomföras efter samma upplägg som 2016 med sammanslaget 
KM för öppna klasser och åldersklasser. Vår målsättning är att öka antalet 
deltagare. Tidpunkten planeras till mitten av augusti beroende på UGF-aktiviteter 
såsom seriespel mm. 

 
Samarbetspartners 

Våra samarbetspartners är en mycket viktig del av och förutsättning för 
tävlingsverksamheten både beträffar prisbord samt PR, goodwill och trevnad 
under tävlingsdagen. Vi har alltid plats för någon ytterligare partner. Ta kontakt 
med någon tävlingsledare och ge förslag eller fråga efter möjligheter.  
 

Övrigt  
Så långt det är möjligt kommer kanonstart att tillämpas med gemensam lunch 
och prisutdelning.  
Förslag/idéer på tävlingsverksamhetens utformning mottages med tacksamhet. 
Tillskott av tävlingsledare/funktionärer behövs och uppskattas mycket för då kan 
vi fördela uppgifterna mer.  
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Sportkommittén 
 
Utbildningsverksamheten kommer skärpas och intensifieras under kommande år. Vi måste 
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.  

 Ett mål med utbildningen ska vara att hcp-nivån i klubben ska sänkas under 

säsongen. Avläsning ska göras vid säsongsstart och med jämna mellanrum under 

säsongen. Rapportering ska ske i nyhetsbrev och goda resultat ska premieras. 

 Dam-, herr- och junior läger ska anordnas enligt tidigare modell.  

 Träningskvällar på rangen med inslag av musik, kaffe/korv, utrustningsdemo mm för 

att lätta upp stämningen och avdramatisera träning.  

 Se till att övningsområdet omfattas av Masterplanen. 

 Levandegöra rangen mer med fler mål. 

 Utveckla området vid korthålsbanan med att göra en övningsgreen för korta slag. 

Kunna ha träningsgrupper med barn och ungdom samlat vid korthålsbanan. 

 Verka för att planerade åtgärder på korthålsbanan som t ex dräningar, plantering 

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 lörd./sönd.  

 Fadderverksamhet för nyblivna golfare måste utvecklas vidare och stärkas.  

Vissa obligatoriska inslag finns inom Sportkommitténs domäner 

 Handicapkommittén har varit relativt aktiv under innevarande säsong och målet är att 

vara ännu aktivare. Förutom den årliga revisionen innan säsong, så ska 2-3 

genomgångar göras under säsong.  

Inom 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. Alla intresserade 

välkomnas.  Finns intresse att gå vidare till högre nivåer inom regelkunskap så är 

Sportkommittén behjälpliga. 

 Förnyade försök att hålla regelutbildning i samband med seniorgolfen 3-4 gånger/år. 
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 Ta fram en modell för att ha ”Veckans regelfråga” som t ex kan delas ut av 

banvärd/starter eller presenteras i nyhetsbrev. Försöka skapa ett intresse för 

regelfrågor.  

Verksamheten vid klubben ska vara framåtskridande med flera delar.   

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

Öregrundsmodellen 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. 

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

 Satsning på elitverksamverksamhet med individuella utvecklingsplaner för deltagande 

spelare.  För att utveckla spelares motivation och kompetens ska klubben uppmuntra 

och stödja deltagande i externa tävlingar. Fokusera mer på spelarna och lyfta fram 

och redovisa deras resultat. 

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

verksamhet. 

 Shopen ska drivas i klubbens egen regi. 

 Utbudet i shopen ska innehålla både golfutrustning och ett attraktivt sortiment av 

golfkläder till konkurrenskraftiga priser. 

 Klubbens pro ska delta aktivt vid försäljning av golfutrustning. 

 
Gemensamt  
 
Receptionen / kansli 

Vi kommer att se över receptionens och shopens öppethållande. Detta för att  
bibehålla en hög servicenivå till våra medlemmar och gäster. Personalen 
kommer att fortbildas under tidig vår.  

 
Intern TV 

Utveckla informationen för vår intern tv. 
 
Tidbokningen 

Vi kommer att behålla nuvarande bokningssystem även 2017.  
 
Restaurang och kioskverksamhet 

Restaurang och kioskverksamhet kommer att drivas av entreprenörerna Lena 
Svanborg och Niclas Fredrikson, ”Wilma på golfbanan” säsongen 2017.  

 
Padeltennis  

Vi kommer bedriva padeltennisen lika som föregående år i samarbete med 
Uppsala Padelcenter.  
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Klubbkommittén 
 

Klubbkommitténs syfte är att bedriva en välplanerad och aktiv verksamhet 
genom att ansvara och svara för information och kommunikation till klubbens 
medlemmar. I klubbkommitténs ansvar ligger dam- och seniorkommittéens 
verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att utveckla våra aktiviteter och med 
trivsel stärka klubbgemenskapen enligt föreningens gemensamma syfte och mål.  

 
Nyhetsbrev 

Klubbkommittén ska fortlöpande ge ut Nyhetsbrev med aktuell information vars 
syfte är 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 

Med en ny hemsida vill vi utveckla den tillsammans med medlemmar för att alltid 
ha en uppdaterad sida med aktuell och tydlig information men även intressanta 
erbjudande till våra medlemmar, samarbetspartner och våra gäster. 

 
Medlemstidningen 

Klubbkommittén ska en gång per år ansvara och svara för föreningens 
klubbtidning. Tidningens redaktionella innehåll ska ge medlemmar och läsare 
information och inspiration till ökad aktivitet inom klubben. Tidningen skickas ut 
till medlemmarna under vecka 16, 2017. Tidningen kommer även att finnas att 
läsa på Hemsidan och i foajén i klubbhuset. 

 
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'. Detta ska vi göra genom - Högsommarfesten - Aftergolf - 
Inspirationsdagar -, ett trivselprogram kommer ut under våren. 

 
Wilma på golfklubben  

Tillsammans med krögarparet Lena Svanborg och Niclas Fredrikson fortsätter vi 
att träffas och diskutera idéer och förslag. Vi kommer vara medlemmarnas röst i 
samarbetet med ”Wilma på golfbanan”.  

 
Seniortävlingar 

Fortsätta den oerhört populära ”onsdagsgolfen med kanonstart” som infördes 
2016, delta i seriespel i alla berörda klasser, arrangera Greenfee-runda, Ryder 
cup och införa Solheims cup för damer i alla åldrar. Till detta så kommer det att 
utvecklas fler intressanta tävlingar och träningar för våra medlemmar. 
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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. Recertifiering kommer utföras. 
  

Fastigheter 
Fortsätta att följa förbrukningen av el i syfte att minimera åtgången samt vid 
behov vidta lämpliga åtgärder. 

 
Bana  

Fortsätta att kontinuerligt analysera behovet av vilken gödning som behöver 
tillföras banan.  
Användning av pesticider och fungicider begränsas och anpassas till EU-
direktivet om Hållbar användning av bekämpningsmedel (IPM).  
Endast miljövänliga drivmedel används till maskinerna. 
Dammar och övrigt vatten ska skötas så att det både gynnar växter och djurliv 
och är estetiskt tilltalande.  
Miljöstationerna har fungerat väl och ska fortsätta 2017.  

 
Kansli/restaurang 

På kansliet och i restaurangen används miljövänliga alternativ. 
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Ekonomi  
 
Budget 2017 
För att uppnå våra ekonomiska mål och genomföra vårt förslag till verksamhetsplan föreslår 
styrelsen nedanstående budget. Några viktiga ambitioner och förhållanden kan framhållas 
som bakgrund: 

 Hejda den nedåtgående trenden vad gäller medlemsantalet genom införande av nya 

medlemskategorier. 

 Marknadsmässig prissättning av allt vi erbjuder. 

 Nyrekrytering av Klubbchef/Greenkeeper 

 Tillräckligt kassaflöde för självfinansiering av investeringar i bana och byggnader. 

 Genomförande av utvecklingsplanen för banan i den takt ekonomin tillåter. 

 Nya arbetsmaskiner leasas, vilket leder till en mindre investeringsverksamhet och, 

 tror vi, en bättre total ekonomi för maskinparken. 

Nedan finns utfall 2015,  budget och prognos för 2016 samt budget för 2017. 
 

   Budget för 2017 (tkr) 
 
                                                              Utfall       Budget     Prognos      Budget 

  Resultaträkning 2015 2016 2016 2017 

Medlemsavgifter 4 188 4 501 4 182 4 294 

Varor och tjänster till golfspelare 3 273 3 138 3 253 3 554 

Företagsmarknad 745 760 750 780 

Bidrag och övrigt 94 169 159 160 

Summa intäkter 8 300 8 568 8 344 8 788 

  
 

  
 

  

Personalkostnader -3 640 -3 847 -3 618 -4 085 
Driftskostnader exkl. personal 
och leasing -3 183 -3 101 -3 364 -3 351 

Leasingavgifter maskiner -589 -680 -660 -615 

Avskrivningar   -698 -800 -675 -720 

Rörelseresultat 190 140 27 17 

Räntor 6 30 5 10 

Resultat före 
bokslutsdispositioner 196 170 32 27 

Bokslutsdispositioner 179  

  Resultat före skatt 375  

  Inkomstskatt -61  

  Resultat efter skatt 314  
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Budget 

Investeringar  
 

  2017 

Färdigställande maskinhall 
  

560 

Tak spolplatta 
  

40 

Uppställningsplats för golfbilar 
  

30 

Kök 
  

125 

Banan enl. utvecklingsplan 
  

400 

Karpar 
  

25 

    

 
    

 Totalt 
 

  1 180 

 
 
 

Balansräkning 2015 2016 2017 

Materiella anläggningstillgångar 9 215 8 919 9 379 

Finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 

Varulager 416 470 395 

Kortfristiga fordringar 735 650 600 

Likvida medel 2 313 2 650 2 150 

Summa tillgångar 12 689 12 699 12 534 

  
  

  

Eget kapital 10 502 10 521 10  525 

Avsättningar 56 56 56 

Obeskattade reserver 702 702 702 

Långfristiga skulder 320 300 280 

Kortfristiga skulder 1 109 1 120 971 

Summa eget kapital och skulder 12 689 12 699 12 534 

        

  

Prognos      Budget 

Kassaflöde    2016 2017 

  
  

  

Kassaflöde från rörelsen 
 

710 700 

  
  

  

Investeringar 
 

-353 -1 180 

  
  

  

Amorteringar 
 

-20 -20 

        

Kassaflöde totalt 
 

337 -500 

  
  

  

Likvida medel IB 
 

2 313 2 650 

Likvida medel UB    2 650 2 150 
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Valberedningens förslag till Öregrunds GK:s årsmöte 2016-11-26 
 

Styrelse 
   Ordförande Sture Holmgren 1 år  omval 

Ledamot Håkan Sjöberg 1 år omval 

Ledamot Lennart Jakobsson 2 år omval 

Ledamot Ulrika Forsberg 2 år nyval 

Ledamot Christina Ellesjö-Eriksson 2 år nyval 

Ledamot Per Landberg 1 år omval 

Ledamot Lena Lantz   

Ledamot Anders Olovsson   

Ledamot Catarina Frostner   

  
  

Suppleanter 
   Förslag 2 st. suppleanter Anders Forss 1 år omval 

 
Stefan Widén 1 år nyval 

    Revisorer Maria Lennmark, EY 1 år  omval 

 
Hans Classon 1 år  nyval 

    Revisor suppleanter Pontus Ohlsson EY 1 år nyval 

 
Nils Rogberg 1 år  nyval 

    Revisorer, AB Maria Lennmark, EY 1 år  omval 

    

GDF Ombud Sture Holmgren 1 år omval 

    

Klubbens ägarrepresentant 
   på AB:s bolagsstämma Janolof Lundholm    1 år omval 

 
Valberedning har varit Janolof Lundholm (sammank.) 

  

 

Catarina Ek 
Göran Ekblom 
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1. Information om antalet spelrätter i respektive kategori. 
     Upprättat 2016-10-14 
 

 

Medlemskapstyp  Män Kvinnor Totalt 

 

 

2016    

 

Aktiv med spelrätt 507 295 802 

 

Premierade 2 2 4 

 

Hedersmedlem 4 0 4 

 

Fri/Styrelse 7 2 9 

 

Anställd 2 1 3 

 

Sponsor 32 16 48 

 

Korthålsmedlem 118 72 190 

 

Aktiv utan spelrätt 13 5 18 

 

Passiv 3 2 5 

 

Aktiv junior med option   0-12 år 0 0 0 

 

Aktiv junior med option 13-17 år 0 0 0 

 

Aktiv junior med option 18-21 år 1 0 1 

 

Aktiv junior utan option   0-12 år 19 3 22 

 

Aktiv junior utan option 13-17 år 56 17 73 

 

Aktiv junior utan option 18-21 år 28 3 31 

 
Totalt  792 418 1210 

 
 
2. Förslag till årsmötet hösten 2016 
 
Familjemedlemskap  
 
Förslag   

Styrelsen föreslår införandet av en ny medlemskategori ”Familjemedlemskap” 
enligt följande: 

 
Familjemedlemskapet gäller för två föräldrar och juniorer t.o.m. 21 år som är 
mantalsskrivna på samma adress. 
 
Kostnaden för medlemskapet är 11 000 kronor säsongen 2017.   

 
 
Sandviks Gård den 8 oktober 2016 

 
 Styrelsen för Öregrunds Golfklubb 
 

Sture Holmgren 
Ordförande 
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3. Förslag till årsmötet hösten 2016 
 
Medlemskap yngre seniorer.  
 
Förslag   

Styrelsen föreslår införandet av nya medlemskategorier  
”Yngre seniorer 22-25 år” enligt följande: 
 
Kostnaden för medlemskapet ”Yngre seniorer 22 -25 år”, betalar 2 900 kronor 
säsongen 2017.   
 
Sandviks Gård den 8 oktober 2016 

 
 Styrelsen för Öregrunds Golfklubb 
 

Sture Holmgren 
Ordförande 

 
 
 
4. Förslag till årsmötet hösten 2016 
 
Årsavgifter  

Styrelsen föreslår följande årsavgifter för 2017 enligt nedan. 
Förslag   

Avgifter för år 2017    2016    2017 
Seniorer aktiva   4 800:-  4 800:-  
Seniorer +75 år   4 600:-  4 600:- 

               Seniorer +80 år (spel vardagar efter kl. 12.00) 3 300:-  3 300:- Frivilligt val 
Yngre senior                 22-25 år            0:-  2 900:- Nytt alt. 
Äldre junior med option, 18-21 år  2 200:-  2 200:-  
Äldre junior utan option 18-21 år  2 200:-   2 200:-  
Yngre junior med option 13-17 år     1 500:-  1 500:-  
Yngre junior utan option 13-17 år  1 500:-  1 500:-  
Knatte med option            0-12 år      900:-     900:-  
Knatte utan option            0-12 år     900:-     900:-  
Passiva             800:-     800:-  
Korthålsbana   1 200:-  1 200:- 
Familjemedlemskap 2 föräldrar och juniorer   
t.o.m. 21 år skrivna på samma adress        0:- 11 000:- Nytt alt.

        
 

Introduktionsavgift vid försäljning av spelrätt 1 000:-  1 000:- 
Introduktionsavgift vid uthyrning av spelrätt    500:-       500:- 

 
Sandviks Gård den 8 oktober 2016 

 
 Styrelsen för Öregrunds Golfklubb 
 

Sture Holmgren 
Ordförande 
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5. Förslag till årsmötet hösten 2016 

 
Stadgeändringar  

Styrelsen föreslår följande förslag till ändring av stadgarna för Öregrunds GK 
enligt nedan. 

 
Förslag  
Ändring i § 21, val av suppleanter till styrelsen – borttag av tågordning för suppleanter 
Detta ändrades i § 25 redan 2014, men då blev motsvarande justering inte gjord i § 21. 
 
Ändring i § 25, antal ledamöter i styrelsen – 4 -10 ledamöter mot tidigare 4, 6, 8 eller 10 
(blå text) 
Detta för att enklare, och i steg, kunna ändra antal ledamöter i styrelsen. 
 
21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
 
-- tidigare skrivning -- 
c suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; 
 
-- ny skrivning -- 

c suppleanter i styrelsen för en tid av (1) år; 
 
 

S T Y R E L S E 
25 § SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen består av ordförande och därtill minst fyra och högst tio övriga ledamöter samt minst 
två och högst fem suppleanter. 
 
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås 
samt att olika åldersgrupper finns representerade. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 
 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter 
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. 
 
   
 
Sandviks Gård den 8 oktober 2016 
 
Styrelsen för Öregrunds Golfklubb 
 
 
 
Sture Holmgren 
Ordförande 
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6. Motion angående medlemsvård och nyrekrytering. 

 
Rapporter från landets golfklubbar visar. 
Omsättningen av medlemmar är märkbart problem för de flesta av landets klubbar, så 
även för klubbar i vårt eget distrikt. Man konstatera att de som lämnar klubbarna är större 
än de som tillkommer. Detta innebär att det totala antalet medlemmar minskar i klubbarna 
årligen. Medlemmar som främst lämnar klubbarna är kvinnor/tjejer och medlemmar i de 
högre handicapgrupperna, eller de som spelar ett begränsat antal rundor per säsong. 
Golfförbundets studier visar att det finns många olika skäl till avhopp. Tidsaspekten är 
betydelsefull, för långa golfrundor, för få golfrundor per säsong, är faktorer som ofta 
framkommer till att medlemmar hoppar av som klubbmedlemmar. 
 
Medlemsflykten 
Golfförbundets studie är tydlig, eftersom den även visar att avhoppen även beror på 
bristen på ett organiserat omhändertagande en mera medlemsanpassad verksamhet för 
de som är nya medlemmar/spelare. Det är allt för vanligt att medlemmar lämnar klubben/ 
klubbarna bara efter ett eller två års medlemskap pga. ”underaktivering” och att inte 
komma in i klubbens gemenskap. 
Eftersom medlemskapet är ettårigt, omprövas medlemskapet årligen, vilket innebär att 
man då värderar klubbens utbud, aktiviteter, kamratanda osv. Detta innebär att 
medlemmen värderar en förnyelse mot det han/hon får ut av sitt medlemskap och de 
kostnader som ett medlemskap innebär. 
De potentiella nya medlemmarna skall rekryteras, inspireras, utbildas och utvecklas. Detta 
genom klubbens aktiviteter, komma in i gemenskapen, och att bli en långsiktig medlem. 
Ovanstående realiteter ställer krav på ett aktivt rekryterings och medlemsvårdande 
program som både kan rekrytera och vårda föreningens medlemmar i syfte att ha ett 
maximal medlemsantal registrerat i klubben. 
 
Förslag/Hemställan 
Mot detta som bakgrund hemställer undertecknad att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att 
tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att arbeta med en ökad medlemsnytta som 
syftar till att vårda och behålla de som redan är medlemmar samt aktivt verka för en 
nyrekrytering av nya medlemmar, alla åldersgrupper. 
 
Kai Johansson 
 
Förslag 
Styrelsen yrkar bifall till motionen att tillsätta en arbetsgrupp. 
 
Sandviks Gård den 8 oktober 2016 
 
Styrelsen för Öregrunds Golfklubb 
 
 
 
Sture Holmgren 
Ordförande 
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7. Motion angående husvagnsparkeringen. 
 
Rapport från Elmia Husbil & Husvagnsmässa 2016 
En färsk rapport från branschorganisationen 2016 visar att antalet nyregistrerade husbilar 
återigen har slagit rekord. Under årets första åtta månader har husbilsförsäljningen stigit 
med 34,3 procent jämfört med samma period i fjol. Dessutom har husvagnsförsäljningen, 
som under flera år lidit av en negativ utveckling, vänt uppåt. Hittills i år har det sålts 15,4 
procent fler husvagnar jämfört med samma period 2015. Sedan början på 2000-talet har 
husvagn/husbils marknaden årligen ökat i Sverige. 
 
Öregrunds Golfklubb 
För att möta utvecklingen och efterfrågan satsade Öregrunds Golfklubb på att avsätta 
område lämpligt för parkering av husbilar och husvagnar. 
I de samtal som då fördes såg man många fördelar med att erbjuda en attraktiv parkering 
med närhet till restaurang och hygienutrymmen inom området. 
Inför säsongen 2010 färdigställdes det första steget, att anlägga en parkering för 
husvagnar och husbilar. Syftet låg helt i linje med den då tilltagande efterfrågan som fanns 
bland landets golfare som husbils eller husvagnsägare. 
Kontakter togs med Caravan Club som kunde bekräfta en ökad efterfrågan bland deras 
medlemmar och som även ställde sig bakom en ökad service. 
När parkeringen för husbilar/husvagnar( elstolpar) var klar inför 2010 uppfattades detta 
som ett första steget till att iordningställa och aktivt marknadsföra servicen till 
golfspelare/husvagnsägare i syfte att nå en ny tillväxtmarknad. 
Det har nu gått 5 år sedan elstolparna monterades, några ytterligare insatser i syfte att 
kunna erbjuda en Husvagnsparkering har inte tagits, trots att det finns en tydlig marknad. 
 
Hemställan till årsmötet 
Mot ovanstående som bakgrund hemställer undertecknad att årsmötet beslutar om att ge 
styrelsen i uppdrag att under det första kvartalet 2017 arbeta fram ett designförslag samt 
anslå ekonomiska medel så att en husvagnsparkering kan vara klar och invigd under maj 
månad 2017. 
 
Kai Johansson 
 
Förslag 
Styrelsens föreslår följande förslag: 
 
Styrelsen finner i dagens läge ej skäl att göra denna investering, då vi dels har många stora 
och mer angelägna investeringar. Dessutom är det som vanligt styrelsens absoluta strävan 
att i år hålla medlems- och spelavgiften oförändrad. 
 
 
Sandviks Gård den 8 oktober 2016 
 
Styrelsen för Öregrunds Golfklubb 
 
 
 
Sture Holmgren 
Ordförande 
 
 


