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ÅRSMÖTE 
 
Ordinarie årsmöte (vårmöte) lördagen den 25 mars 2017 klockan 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 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte  
         ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 
6a1   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
 
a2     AB:s verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
 
b1     Klubbens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det  senaste räkenskapsåret. 
          
b2     AB:s årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 
          
7a     Revisorernas berättelse över klubbens förvaltning under det senaste  
         verksamhets-/räkenskapsåret. 
  
7b     Revisorernas berättelse över AB:s förvaltning under det senaste  
         verksamhets-/räkenskapsåret. 
 

8a     Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition 
         av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen för klubben. 
 
8b    Beslut om ägardirektiv för fastställande av resultat- och balansräkning samt 
        disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen för AB. 
      
9a    Fråga om ansvarsfrihet för klubbens styrelse för den tid revisionen avser. 
      
9b    Beslut om ägardirektiv för fråga om ansvarsfrihet för AB:s styrelse för den tid 
        revisionen avser. 
 
10    Övriga frågor.  
                        
11    Ägardirektiv till bolagsstämma i AB. 
 
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller 
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 
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Öregrunds Golfklubb 
 
Verksamhetsberättelse 2016 
 
 

Styrelsen  
 Ordförande    Sture Holmgren 

Ekonomi   Lennart Jakobsson  
Anläggning    Per Landberg och Anders Olofsson 

 Klubb   Lena Lantz 
Marknad   Göran Sollenberg 

 Sport   Håkan Sjöberg  
Tävling    Sture Lindström 

 Ledamot   Catharina Frostner 
    

Suppleanter 
 Ulrika Forsberg  
 Anders Forss 
 Christina Ellesjö-Eriksson  
       
 
Årsmöte  

Årsmöten hölls lördagen den 19 mars (vårmöte) och 26 november (höstmöte)  
båda mötena hölls på Öregrunds Golfklubb. På vårmötet deltog 36 medlemmar 
och på höstmötet 31 medlemmar. 

 
Styrelsesammanträden och möten   

Under verksamhetsåret har avhållits 9 styrelsemöten, 1 konstituerande 
styrelsemöte och 2 planeringsdagar. 

 
Kommittésammansättningar 
  
Anläggning Ordförande    Per Landberg  

Vice ordförande  Anders Olofsson 
    

Klubb  Ordförande   Lena Lantz 

Marknad  Ordförande   Göran Sollenberg  

Sport  Ordförande   Håkan Sjöberg   

  
Tävling  Ordförande   Sture Lindström  
 

Valberedningen  Sammankallande  Janolof Lundholm  
Catarina Ek 
Göran Ekblom 

 
Revisorer     Maria Lennmark   

Britt-Marie Källström.  
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Klubbchef 

Tjänsten som klubbchef har innehafts av Kjell Johansson. 
Klubbchefen har fungerat som resurs för kommittéerna, varit adjungerad i 
styrelsen, haft det övergripande operativa ansvaret för den dagliga 
verksamheten över golfbanan och kansliet samt varit ledamot i anläggnings- och 
marknadskommittén. 

 
Kansli/reception 

Kanslitjänsten har innehafts av Britt Jernberg. I receptionen har Lovisa Karlsson, 
Ludvig Matton, Anna Iversen, Britt Jernberg, Peter Andersson och  
Kjell Johansson tjänstgjort. 

 

Instruktör 
Peter Andersson har tjänstgjort som klubbens golfinstruktör och varit adjungerad 
till styrelsen. 

 
Shop 

Golfshopen har drivits i egen regi med personal som arbetat i reception/kansli.  
 

Restaurang 
Restaurangen har arrenderats av Öregrunds hembageri och Kafé Wilma 

 

Medlemmar 
 Antalet medlemmar den 31 december 2016 var 1 187 personer. 
 

 
Resultatenhet - Anläggning  
  

Bana  
Golfbanan öppnade rekordtidigt redan den 15 april. Konstaterades att det var 
den goda invintring som gjordes att vinterskadorna i det närmaste var obefintliga. 

 
Klipp-design utfördes i början av säsongen allt enligt Pierre Fulkes tidigare 
uppklippning. 
 
För att driva anläggningen med minsta möjliga påverkan på mark, luft och vatten 
har vi kontinuerligt samarbetat med LMI och Floratine Scandinavia AB. De prover 
som vi kontinuerligt sänder in för analys är vattenprover, jord- och växtsaft. 
 
Samtliga vattendammarna har klippts under försommaren, allt enligt 
skötselplanen. Dammen vid hål 1, 3 och 17 har inventerats med hänsyn till 
igenväxning och kommande renoveringsarbete. Under året togs nya tees på 
hålen 11 och 14 i bruk. 
 
Under hösten genomfördes ny- och ombyggnadsarbeten på golfbanan. Det som 
gjordes var följande: 
- Hål 1:  Nytt greenområde med nya bevattningsspridare, greenbunkrar och 

nya fairwaybunkrar. 

- Hål 11: Nya greenbunkrar.  

- Hål 12: Nya tees och utgrävning av befintligt dike samt två nya övergångar. 

- Hål 18: Nya fairwaybunkrar 
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Energi 

Vi har fortsatt dokumentera förbrukningen av el i alla fastigheter i syfte att 
minimera åtgången.  

 

Källsortering 
Miljöstationerna på banan har fungerat väl. Cirka 2 000 returflaskor och 
aluminiumburkar samlades in. Övrigt avfall har tagits om hand enligt direktiv från 
kommunen. 

 
Toaletter  

Vattentoaletterna har fungerat klanderfritt under hela säsongen.  
 

Klubbhus 
Restaurangen har förbättrats med ny utskänkningsdisk för att kunna exponera 
varorna bättre samt renovering av golvet direkt utanför köksregionen.   

 

Övriga byggnader 
 I ladan har vi byggt ett förvaringsrum med bagskåp till bl.a. våra juniorer. 
 

Maskiner / Golfbilar 
Under säsongen har vi utökat maskinparken med en ny fairwayklippare. 
Golfbilsparken har utökats med sex nya golfbilar varav fyra har försetts med 
reklam. 

 
Drivingrangen/Övningsområdet 

Vi har utökat bollautomaten med en ytterligare en betalningsfunktion. 
  

Paddeltennis  
Uppsala Padelcenter har uppfört en utomhusbana som är av absolut högsta 
kvalitet och ligger bredvid klubbhuset och i anslutning till gästparkeringen.  

 
Personal 

En reparatör har varit årsanställd. Övrig personal har varit säsongsanställda. 
Städningen av omklädningsrum och toaletter har skötts av inhyrd personal från 
Skadeservice AB i Östhammar. 

 
 
Resultatenhet – Marknad    
 
Målsättning för verksamhetsåret  

Resultatet av kommitténs arbete ligger lite bättre än tidigare års resultat, däremot 
nådde vi inte riktigt det budgeterade målet. Nya kontakter och nya uppslag om 
aktiviteter och sponsorerbjudanden kan ses som en bra grund för kommande år. 

 
Arbetssätt mot sponsorer/samarbetspartners 

Liksom tidigare har personlig kontakt löpande tagits med våra samarbetspartners 
för att på så sätt få erfarenheter och idéer till nya aktiviteter eller produkter och 
att göra en löpande uppföljning av vår verksamhet. 
Tack vare det goda rykte Öregrunds Golfklubb har, lyckades vi öka antalet 
samarbetspartners. Peter ”PRO” Andersson och vår klubbchef Kjell Johansson 
är, som tidigare, viktiga representanter för klubben och gör en stor del av det 
operativa arbetet.  
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Utöver dessa har Göran Sollenberg, Anders Forss, Jimmy Magnusson, Leif Eklöf 
också bidragit till kommitténs goda resultat. Ny medlem i kommittén är Ulrika 
Forsberg. 
Kommittén har arbetat fram ett informationsblad i fickformat (give-away) med info 
om klubben samt de erbjudanden vi har att erbjuda. Denna folder kommer att 
användas vid kontakter med såväl nya som gamla partners. 

 
Arrangemang 

Klubbens årliga ”Sponsordag” genomfördes på 21 augusti i mycket vackert 
väder, med bra deltagande. Som vanligt fanns där inslag av skojkaraktär. Efter 
tävlingen bjöds de deltagande på lunch och prisutdelning. Pokalen och äran gick 
till lag Öregrund VVS som representerades av Stefan Eriksson och Erik 
Eriksson. 

 

Annonsering/Sponsorinformation 
Merparten av vår annonsering har skett via AnnonsNytt och Östra Uppland i 
Östhammar som även är våra samarbetspartners. Företaget sponsrar klubben 
med annonsutrymme. Vid fem tillfällen har ”Sponsornytt” mailats ut till våra 
samarbetspartners  

 

Profilprodukter 
Klubbens ambition är att vara leverantör av golf- och profilprodukter med 
företagens egen logotype.  

 
Intern TV 

Intern-TV har varit igång hela säsongen och bl.a. visat information från våra 
samarbetspartners, samtidigt som en mängd information om klubben, golfbanan 
samt starttider mm förmedlas genom denna kanal. 

 

Resultatenhet – Sport    

Utbildning 
Peter Anderssons utbildningsaktiviteter har legat på en bra nivå säsongen  
som gått. 
 
Pröva-på-Golf har genomförts vid 2 tillfällen. 
 
Grönt kort utbildningar har genomförts både individuellt och i grupp, ett antal 
juniorer har gått kurs i samband med lägerverksamhet. Totalt har vi utbildat 45 st. 
under 2016. 
 
En regel vandring har genomförts under ledning av Peter Andersson. 

 
Utbytet med skolorna i Östhammars kommun har fortsatt även i år. Samarbetet 
är nu etablerat på en ganska stabil nivå. Kontakterna från de senaste åren har 
skapat ett intresse för ett antal ungdomar, som många har fortsatt spela även i år 
och nya har tillkommit. 

 
Uppsökande verksamhet för att nå nya medlemmar har genomförts av Peter Pro, 
bl. a deltagande i SKB Summer Camp. 
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Träning 

Elitlaget har bedrivit sin träning helt på egen hand. Svårigheter med 
gemensamma träningstillfällen i och med att flera av deltagarna är spridda över 
landet p.g.a. studier och arbete. 
 
Junior- och knatteverksamheten har genomförts av 5 st. ungdomstränare, 
tillsammans med klubbens Pro. 70 ungdomar har vid något tillfälle deltagit i 
träningarna, varav ca 20 st. deltagit med stor regelbundenhet. 

 
Seriespel 

Under säsongen 2016 spelade herrarnas elitlag i div 1, men där räckte inte 

resultaten till, utan det blir div 2 spel 2017. 

Resultat för våra lag i Upplands seriespel i åldersklasser. 

D30: 2:a   D50; 2:a i div 1 D60: 5:a i div 1  

D70:1; 4:a i div 1 D70:2; 8:a i div 2  

H30: 3:a i div 1 H60:1; 3:a i gr. C H60:2; 17:e i gr. B  

H70: 5:a i div 1 H75:1; 2:a i div 2 H75:2; 3:a i div 3  

H80: 2:a i div 1 

Övriga tävlingar 

Extra roligt med att vi hade flera spelare som deltog i SM, Catharina Frostner 

kom 28:a i D 30, Carina Hemmälin kom 38:a i D 50 & Christina Ellesjö kom 39:a i 

samma klass. 

Extra stort grattis till Lars Ek som blev SM 5:a i H 60. 

SGF Senior Tour: Lars Ek ligger på 15:e plats i H 60, Christina Ellesjö ligger på 

49:e och Carina Hemmälin ligger på 57:e plats i D 50 

Magnus Lager spelade ”stora” DM och kom på 26:e plats. 

 

Läger 

Inget läger för elitlaget har genomförts under denna säsong. Ett junior läger har 

genomförts med sammanlagt 30 deltagare. Damläger har genomförts vid två 

tillfällen med sammanlagt 29 deltagare. 

 

Hcp 

En årlig revision av klubbmedlemmarnas handicap har genomförts av hcp-

kommittén med hjälp av revisionsverktyget i GIT. Drygt 100 medlemmar var 

påverkade av revisionen och justerades med +2, +1, -2 eller -1. 

Juniorlyftet 

Fortfarande lever golfförbundets satsning på juniorer kallad Juniorlyftet och 

klubben gör vissa insatser för att utveckla satsningen på lokal nivå. En 

verksamhetsplan finns framtagen och Sportkommittén jobbar för att stimulera 

barn och ungdomar i klubben och att få fram ledare till verksamheten.  
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Övrigt 

Juniorfonden som skapats med hjälp av bidrag från seniorerna och från vissa 

sponsorer och enskild medlem ska belöna och motivera målinriktad träning, bra 

tävlingsresultat och social kompetens för juniorer i klubben. Innestående medel 

som finns kommer väl till pass i satsningen på ett riktigt bra Juniorlyft! 

 
Resultatenhet – Tävling   
 

Vi har under säsongen varit 13 tävlingsledare samt c:a 5 funktionärer som drivit  
tävlingskommittén och dess verksamhet. Gedigna och goda insatser har gjorts.  

 
Planering och utbildning 

Kommittén har haft 3 möten för säsongsplanering och genomförande av verk-
samheten. Utbildning i regler, tävlingsadministration samt GIT-användning har 
också skett. Klubbens tävlingsprogram formades under vintern/våren 2016.  

 
Tävlingar 

Under säsongen har genomförts 15 allmänna klubbtävlingar under 5 månader. 
Klubbtävlingarna har omfattat singelspel (5), parspel (7) och lagspel (3). 
Tävlingarna har stöttats av ett 10-tal samarbetspartners som gör en god insats. 
Därutöver har det spelats 4 st. seriespel i Distriktsserier. 

 
Deltagarantalet har varit varierande med stora startfält under högsäsongen. 
Den intensiva golfveckan lockar många och passar in när mycket folk finns i 
bygderna. Vår Golfvecka är bra etablerad i regionen och har fått bra renommé. 

  
Vårt eget klubbmästerskap är en given höjdpunkt. Deltagarantalet i KM var i stort 
oförändrat mot tidigare år vilket i jämförelse är mycket bra. KM genomfördes 
även i år sammanhållet med de stora klasserna samtidigt med åldersklasserna.  
Klubbmästare i huvudklasserna blev Christina Ellesjö-Eriksson (segrade med 1 
slag!) och Jimmy Olsson som vann i särspel. 

 
Tävlingskommittén behöver funktionärer. Kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till 
någon i tävlingskommittén. 
 
I kommittén har följande tävlingsledare arbetat under säsongen:  
Sture Lindström, Jan Häggström, Jan Hedin, Catharina Frostner, Stefan Widén, 
Lars Ek, Mikael Jansson, Catharina Ek, Birgitta Hedin, Håkan Sjöberg,  
Lars-Johan Eriksson, Kai Johansson och Jan Westlund. 
Därutöver funktionärer i olika tävlingar. 

 

 

Resultatenhet – Klubb   
 

I kommittén har följande arbetat under säsongen: Lena Lantz Catharina Frostner 
och Ulrika Forsberg. 

 
Nyhetsbrev  

Klubb- och seniorkommittén har skickat ut Nyhetsbrev med aktuell information 
och de har skickats ut via Epost.  
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Hemsida  
Under året har vi bytt hemsida, med ny och modern design som passar till både 
smartphone och läsplattor. P.g.a. byte av hemsida så har vi inte någon statistik 
för året på antal besökare något som kommer att finnas from 2017.  
 

Medlemstidning 
I april utkom årets medlemstidning till samtliga medlemmar och 
sponsorer/samarbetspartner.  

 
Damkommittén 

Ordförande: Inga-Lill Vigmostad, 
Ledamöter: Lena Mattsson, Anneli Sumén och Lena Lantz 

 
En damupptakt med spel och information om säsongens aktiviteter samt en 
modevisning med årets nya mode genomfördes 1;a maj med god uppslutning.  
 

Ladys open  
Partävling med spelformen ”Bästboll” för damer och som ingick i golfveckan, 
tyvärr var det något färre deltagande än tidigare år.  

 
Damstege  

Matchspel som lockade fler damer än 2015, där vinnaren för andra året i  
rad blev Carina Hemmälin.  

 
Damavslutning  

Tävlingen spelade över 9-hål och endast 3 klubbor, med efterföljande middag 
med prisutdelning för bl.a. årets damstege och birdieholken.  

 
Seniorkommittén 

Ordförande: Kai Johansson herrar, Ulla Bergström – Johansson damer 
Ledamöter: Mats Strand, Jan Hedin, Jan Grabe, Mona Norberg och  
Birgitta Hedin.  

 
Det totala aktivitetsantalet som är registrerat är 200 herrar och 100 damer, totalt 
300 seniormedlemmar. Antalet aktiva överträffar med tydlighet det uppsatta 
målet 2016 som uppgick till 250-270 medlemmar i någon form av tävling, träning 
eller aktivitet. 

 
Onsdagsgolfen  

Damer och herrar har spelat 19 tävlingar. Det totala antalet spelare som deltagit i 
onsdagsgolfen har varit 240. Totalsegrare 2016 blev Tommy Johansson för 
herrar 55+ och Monica Norberg för damer 50+. 

 
After Golf   

Inför säsongen har kommittén upprättat ett nära samarbete med 
Wilmas på golfbanan och efter varje tävling erbjudit lunch, prisutdelning och 
information.  

 
Red Tee Master  

Programenligt genomförts med 84 startande herrar. Tävlingen spelades från tee 
47. Vinnare i scratch klassen blev Tommy Johansson och segrade i slaggolf 
klassen blev Stig Aspgren. 



 

 

 10 

 
Orange Tee Master  

En helt ny tävling som spelades för damerna med framflyttad tee 38. Tävlingen 
lockade 45 deltagare. Vinnare i scratch klassen blev Ulla Bergström Johansson 
och i slaggolf gick segern till Ylva Ekholm 

 
Greenfeerundan  

Traditionsenligt spelats på 3 externa banor med final och avslutning på 
Öregrunds GK.  

 
Tour Åland Cup  

Den andra nyheten under verksamhetsåret. En tvådagars tävling och ett 
komplett reseprogram. Tävlingen lockade 49 deltagare damer/herrar. 
Eckerölinjen och Sundbergs Bussresor var tourens samarbetspartners. 

 
Seriespel  

Seriespel för dam- och herrseniorer som arrangeras av Upplands Golfförbund 
var 12 lag anmälda. Våra lag har varit damer 50 1 lag, damer 60, 2 lag, damer 
70, 2 lag, herrar 60,2 lag, herrar 70,2 lag, herrar 75 ,2 lag och herrar 80,1 lag. 
Resultaten kan ses under rubriken Sport. 

 
Upplands Gentlemen 

Tävlingen ingick i golfveckan och spelas i tre klasser och lockade i år närmare 
130 deltagare.  

 
Golfträning Damer/Herrar   

Träningen har genomförts under maj och juni månad. Antalet deltagare har 
varierat från 15 - 65 deltagare per tillfälle. Instruktör var Pro Peter Andersson. 

 
Ryder Cup Seniorherrar  

Tävlingen spelades för nionde året i rad mot Älvkarleby GK. Resultatet blev att 
våra motståndare vann. Nästa år spelas tävlingen i Öregrund vilket också blir 
vårt jubileumsår. 

 
Matchspel herrar 55+   

Tävlingen lockade i år närmare 30 deltagare, ett rekord. En aktiv marknadsföring, 
nya regler genom att vi införde spelsystemet vinnare/Lucky loser gjorde 
matchspelet mera attraktivt. Totalsegrare blev Jan Hedin. 

 
Avgörande framgångsfaktorer 

Det är olika viktiga faktorer som gjort att 2016 års säsong varit så framgångsrik 
för klubben. En ökad service vid samtliga våra tävlingar och arrangemang. Vi har 
flyttad tävlingen ”måndagsgolfen” till onsdagar. Har genomfört möjligheten till 
framflyttad tee för alla spelare 70+. kanonstart på samtliga våra tävlingar på 
onsdagar, infört  ”mixade bollar”. Vi har haft en funktionärsstab som varje vecka 
framgångsrikt arbetat med olika schemalagda uppdrag. Detta tillsammans har 
gjort att seniorverksamheten tillhör en av de mest aktiva inom Upplands golf-
distrikt. 
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Ekonomi 2016 
 Sammanfattningsvis kan noteras att medlemsminskningen tyvärr fortsatt under 
 år 2016. Trots bortfallet av medlemsavgifter jämfört med budget har vårt resultat 

inte påverkats i samma utsträckning. Vi når dock varken budget eller 2015 års 
utfall. 

 
Intäkter 
 
Medlemsavgifter 

* Medlemsavgifter understeg budget med c:a 247 tkr, vilket förklaras av  
           oförutsedda medlemsminskningar och kategoribyten. 
 
Varor och tjänster till golfspelare 
 * Ökningen under denna rubrik beror till övervägande del på att     
    seniorkommitténs verksamhet nu har inkluderats i klubbens redovisning. 
    Kommitténs intäkter uppgår till 271 tkr. 
, * Startavgifter till klubbtävlingar ökade med c:a 43 tkr 
 * Greenfee intäkterna nådde inte riktigt budget men var c:a 90 tkr högre än 2015. 
 * Intäkterna från Driving Range var något högre än både budget och 2015. 
 * Shopen redovisar en omsättning på i stort samma nivå som 2015 vilket är 
    c:a 100 tkr bättre än budgeterat belopp. Tyvärr har marginalen på    
    försäljningen sjunkit. 
  
Företagsmarknad 

Sponsorintäkterna motsvarar i stort budget och föregående år.  
 

Övrigt 
 Posten består huvudsakligen av aktivitets- och tävlingsbidrag 
 
 
Rörelsekostnader 
 
Materialkostnader 
 * I posten ingår seniorkommitténs samtliga kostnader. Dessa uppgår till 299 tkr, 
    vilket belopp ej var budgeterat och överstiger kommitténs intäkter med 28 tkr.
 * Inköp av varukostnader till shop (inkl. Padel) översteg budget med c:a 160 tkr. 
    Av detta belopp beror 70 tkr på den ökade försäljningen, och 90 tkr på en 
     sämre marginal på sålda varor. 
 * Tävlingskostnader översteg budget med c:a 110 tkr. Orsaken är dels ökad 
    verksamhet, dels felbudgetering. 
 
Fastighetskostnader 
 * Dessa kostnader överstiger budget med c:a 50 tkr och beror huvudsakligen på 
    ökade kostnader för el, renhållning/städning. 
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Materialkostnader 
 * Glädjande nog har kostnaderna för driften av banan blivit lägre än budgeterat, 
    beroende på lägre kostnader för inköp av gödning, frö, sand etc. Samtidigt har 
    vi haft tur med reparationsarbeten. 
    Sammantaget är kostnaderna för "bandriften" 230 tkr lägre än budgeterat 
    belopp. 
 
Personalkostnader 
 * Personalkostnaderna överstiger budget med ett mindre belopp 50 tkr (1,3%). 
 
Administrationskostnader 
   Sammantaget översteg dessa kostnader budget med 85 tkr. 
   Många smärre avvikelser åt båda håll.  
 * Kostnader på 33 tkr för vår nya hemsida var ej budgeterade. 
 * Felperiodisering avseende föregående års ekonomiservice har belastat årets 
    resultat  med c:a 50 
 
Leasingavgifter 
 * Leasingkostnaderna var lägre än budget huvudsakligen på grund av     
    senareläggning av inköp. 
 
Avskrivningar 
 * Nådde ej heller budgeterad nivå beroende på ett flertal faktorer: 
   - Uppskjutna investeringar 
 - Senare idrifttagning av investeringar 
 - Färdigavskrivna inventarier som "går ur avskrivningsplanen" 
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Öregrunds GK 
(koncernen)  

 
 

 

Utfall för 2016 (tkr)     

 Utfall Utfall Utfall Budget 

 2014 2015 2016 2016 

     

Resultaträkning       

Medlemsavgifter 4 217 4 292 4 254 
 

4 501 

Varor och tjänster till 
golfspelare 2 789 3 169 3 498 

 
3 138 

Restaurang 1 157 - - - 

Företagsmarknad 696 745 749 760 

Övrigt 103 94 115 
 

15 

Summa intäkter 8 963 8 300 8 616 
 

8 414 

     

Rörelsekostnader     

Materialkostnader  -1 276 -1 071 -1425 -814 

Fastighetskostnader  -716 -556 -750 -653 

Banan, mtrl o maskinkostn. -684 -598 -522 -752 

Personalkostnad  -4 433 -3 640 -3 738 -3 688 

Administrationskostnader -918 -958 -966  -881 

Leasingavgifter maskiner -479 -589 --642 -680 

Avskrivningar   -749 -698 -641 -800 

Räntor, rearesultat 17 6 3 30 

Summa Rörelsekostnader -9 238 -8 104 -8681 
 

-8 238  

     

Rörelseresultat -275 196 -65 176 

      

Bokslutsdispositioner 316 179 136  

Resultat före skatt 42 375 71  

Inkomstskatt -12 -61 -21  

Resultat efter skatt 30 314 50  
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BALANSRÄKNINGEN 
Balansomslutningen var 12,8 mkr, en obetydlig förändring jämfört med 
föregående år. Det egna kapitalet inkl. obeskattade reserver var 11,0 mkr. 
Det finns inga räntebärande skulder i verksamheten. Vi har en fortsatt mycket 

stark balansräkning med en soliditet på hela 86 %. 

  

Balansräkning  2014  2015  2016 
Materiella 
anläggningstillgångar 9 514 9 215 9 161 
Finansiella 
anläggningstillgångar 5 10 10 

Varulager 473 416 572 

Kortfristiga fordringar 710 735 557 

Likvida medel 1 885 2 313 2 454 

Summa tillgångar 12 587 12 689 12 756 

     

Eget kapital 10 152 10 502 10 550 

Avsättningar 56 56 59 

Obeskattade reserver 881 702 566 

Långfristiga skulder 360 320 288 

Kortfristiga skulder 1 138 1 109 1291 
Summa eget kapital och 
skulder 12 587 12 689 12 754 

 
 

Investeringar 2016 

Banan 56 

Övriga Byggn. (Bagskåpsförråd) 18 

Maskiner (Inlösen Rotorklippare) 56 

Bagskåp 53 

  

Påg. nyanläggn omfört -56 

Påg. nyanläggn Personalutrymme maskinhall 125 

Påg. nyanläggn årets på Banan 278 

 530 

 
KASSAFLÖDE 

Kassaflödet från rörelsen var 703 tkr.  
Investeringar samt återbetalning av medlemslån var lägre än kassaflödet från 
rörelsen varför likviditeten förbättrats. 

 

Kassaflöde  2014  2015  2016 

Från rörelsen 243 866 703 

Investeringar -667 -398 -530 

Amorteringar -56 -40 -32 

 -480 428 141 

    

Likv.medel   1 januari 2 365 1 885 2 313 

Likv.medel 31 december 1 885 2 313 2 454 
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Östhammar 11 februari, 2017 
   
 
 
 
Sture Holmgren     Lennart Jakobsson  
 
 
      
 
Håkan Sjöberg     Per Landberg 
 
 
 
    
Lena Lantz     Catharina Frostner 
    
 
 
 
Anders Olofsson    Ulrika Forsberg 
 
 
 
 
Christina Ellesjö-Eriksson 


