ÅRSMÖTET HÖSTEN 2018
ÅRSMÖTESHANDLINGAR
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ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte söndagen den 25 november 2018 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 ska 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 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;
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 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 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 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.
2

Öregrunds Golfklubb
Verksamhetsplan 2019
Anläggningskommittén
Organisation
Vi har för avsikt att köra med samma antal banarbetare som tidigare. Banpersonalen
kommer beredas möjlighet att genomgå kompetensutveckling i grundläggande
golfbaneskötsel (GUB) samt vidareutbildas internt, det ska ske kontinuerligt efter behov.
Planering av arbeten kommer som tidigare att ske via golfklubbens upprättade
skötselplaner.
Samarbete med analysföretaget LMI kommer fortsätta.

Golfbanan
Grundstenen för vår verksamhet är vår bana, vilken vi ska 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.
Arbeten med banförbättrande åtgärder kommer under säsongen att utföras enligt
tidigare framtagen utvecklingsplan och i samråd med Pierre Fulke Design AB.
En ny odlingsyta kommer att byggas för bland annat greengräs med tanke på framtida
banombyggnader. Vissa tees kommer att jämnas till och förses med nya tee-spridare.
Delar av dräneringssystemet och diken kommer att renoveras och justeras ytterligare.
Kullar och planteringar mellan hål 13 och 16 ska utföras enligt plan samt eventuellt
bunkrar.

Övningsområde, drivingrange och korthålsbana
Vi kommer bibehålla kvalitén på övningsområdet, drivingrange och korthålsbanan.
Korthålsbanan dräneringssystem kommer ses över och förbättras.
Nya mål och avståndsskyltar kommer att placeras ut på drivingrangen.
Bollmaskinen har delvis renoverats och ska slutföras under 2019.
Bollplockningsutrustning kommer att förnyas till vissa delar.
Slitna övningsbollar och utslagsmattor kommer att bytas ut.

Maskiner
Maskinparken för skötsel och underhåll av golfbanan håller en god nivå och inga större
inköp kommer att göras. Däremot ska en hålskärare köpas och vi har ambition att
införskaffa en gräsuppsamlare under året.

Bevattningsanläggningen
Sprinklerhuvuden på 18-hålsbanan kommer att ses över och bytas ut där det behövs. Vi
kompletterar med flera sprinklerhuvuden på hål 1.
Dammen vid 12:an ska säkras så vi kan öka tillgången på vattenvolymen under torrare
perioder. Detta sker med bättre invallning och dammluckor för att kunna reglera nivån.
Projektering pågår.

Klubbhus/övriga byggnader
Restaurangkökets maskiner ses över när ny restauratör har utsetts.
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Samtliga hus kommer att ses över med avseende på målnings- och underhållsarbeten.
Detta kommer att ske enligt upprättad underhållsplan.

Banpersonalens matrum
Ny tvättmaskin och torkskåp ska införskaffas.

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. Re
certifiering av anläggningen kommer utföras säsongen.

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 2019.

Kansli/restaurang
På kansliet och i restaurangen används miljövänliga alternativ

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 skapar vi tillsammans förutsättningar för företag att vårda
kundrelationer, personal och varumärkesexponering i och kring Öregrunds Golfklubb.

Målsättning:
Golfklubbens anläggning ska vara en mötesplats för alla som ingår i företagsgruppen.
Tillsammans skapar och bygger vi relationer externt och internt. Anläggningen ska vara
öppen och tillgänglig där golfklubben uppfattas som en serviceinriktad och seriös
partner. Företagsgruppen ska upplevas och aktivt arbeta som en tydlig
relationsbyggare.

Planering:
Vi arbetar utifrån en på förhand upprättad planeringskalender som omfattar införsäljning,
genomförande, aktiviteter, analyser, utvärderingar av varje projekt. Alla medlemmar som
ingår i företagsgruppen ska ha minst två besök eller kontakter per år samt ha deltagit i
minst två gemensamma aktiviteter eller tävlingar.

Aktiviteter:
Företagsgruppen har planerat för en heltäckande aktivitetsplan med
företagsarrangemang under hela säsongen. I korthet innebär detta nätverksträffar,
studiebesök, golf- och padelspel samt en golfresa. Utöver detta kommer vi att till de
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medlemmar som ingår i företagsgruppen, men inte spelar golf, genomföra olika
arrangemang på̊ och kring golfanläggningen.

Företagsgolf:
Vi kommer att starta upp och genomföra en försäljningskampanj som riktar sig till
företag och organisationer i Uppland och Gävleborg på temat ”Företagsgolf i
Roslagsmiljö”.
Vi har som ambition att alltid svara upp mot våra kunders förväntningar. Vi ska i alla led
leverera en hög kvalitet i vårt gästmottagande, i receptionen, på och kring golfbanan,
och restaurangen.
Företagsgolfande gäster ska erbjudas hjälp med att utforma inbjudan, planeringsmötet
inför en heldag, avgränsat område för företag och kunder på rangen, aktiviteter på
banan ex längsta drive, närmast hål, aktiviteter för de som inte spelar golf, möteslokal
för upp till 20 personer. Vi vill att våra gäster ska få en positiv upplevelse som blir
bestående och genererar nya besökare och kunder.

Marknadskommittén 2019:
I arbetet med marknadskommittén och företagsgruppen ingår Claes-Håkan Sandberg,
Håkan Ahlström och Kai Johansson som även är ansvarig och operativ i arbetet med
företag och organisationer som är partners och sponsorer till Öregrunds Golfklubb. Även
klubbchef ingår i gruppen.

Tävlingskommittén
Den modell för tävlingsverksamheten som finns idag i klubben fungerar i allt väsentligt
väl och ska behållas och vidareutvecklas, under 2019 under ny ledning.
Tävlingskommitténs uppgift är att skapa ett variationsrikt och intressant tävlingsprogram
som inspirerar medlemmarna till ett aktivt deltagande i klubbens tävlingar. Detta gäller
såväl individuella tävlingar 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 2019
och kommer att vara färdigt och behandlat i styrelsen i god tid till säsongsstart
Distriktstävlingar 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. En aktiv marknadsföring ska ligga till grund
för att nå vårt mål.

Tävlingsledare


Det behövs ständigt nya tävlingsledare, vi vet redan att några i den befintliga
gruppen försvinner till kommande säsong. Kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till
någon i tävlingskommittén!
Om önskemål finns om utbildning i tävlingsledarskap och regler, så kommer detta att
ordnas innan säsongstart.
Första-hjälpen-utbildning ska genomföras för samtliga tävlingsledare innan
säsongstart.
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Samarbetspartners


Ett par samarbetspartners till tävlingsverksamheten ska ersättas till nästa säsong.
Vi tar gärna emot förslag på företag som vill vara med och synas i tävlingssammanhang!

Sportkommittén
Utbildningsverksamheten kommer att 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, ex.
med bollkort.
Dam-, herr- och juniorläger ska anordnas enligt tidigare modell.
Träningskvällar på rangen med kaffe/korv, utrustningsdemo mm.
Levandegöra rangen mer med fler mål, ex flera flaggor med målgårdar.
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 lördagar/söndagar.
Fadderverksamhet för nyblivna golfare måste utvecklas vidare och stärkas, ha klara
telefonlistor med medlemmar som ställer upp som faddrar.

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.
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Förnyade försök att hålla regelutbildning i samband med seniorgolfen 3-4 gånger/år.
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. Ha regelfrågor ex. vid drivingrangen som byts ut med jämna mellanrum.

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, 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.
 Shopen ska drivas i klubbens egen regi, medlemskvällar med extrapriser 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
Reception/kansli/shop
Vi kommer se över shopens och kansliets öppettider för att bibehålla en hög servicenivå
till medlemmar och gäster. Personalen kommer succesivt fortbildas för att bättre kunna
svara på era frågor.
Klubben kommer tillsammans med klubbkommittén jobba aktivt för att ta hand om
klubbens nya golfare.

Bokningssystemet
Vi kommer behålla våra bokningssystem för säsongen 2019. Vi överväger komplettera
med ett externt bokningssystem för att öka beläggningen på banan under lågsäsong.

Intern TV och Monitorer
Vi kommer vidareutveckla utnyttjandet av de publika monitorerna för att på ett än bättre
sätt kunna informera medlemmar och gäster om vad som händer på anläggningen.

Restaurang och kioskverksamhet
Vi kommer arbeta med entreprenören för att höja servicegraden på kioskverksamheten
och samtidigt kunna behålla en hög standard på restaurangen.

Padeltennis
Padeltennisen kommer från och med 2019 drivas i egen regi.

Hjärtlungräddning
I anslutning till säsongstart kommer personal och funktionärer utbildas i
hjärt- och lungräddning.
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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 damoch 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 2018 kommer vi genomföra minst en informations- och grillkväll för
medlemmarna. Utöver det är målsättningen att etablera en eller flera grupper som ideellt
ska jobba med diverse göromål på klubben.

Nyhetsbrev
Vi kommer fortsätta satsningen på nyhetsbrev en gång per månad med ungefärligen
samma upplägg och innehåll som 2018. Nyhetsbreven ska 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.

Krögare på klubben
Aktivt delta i arbetet med att utse ny krögare på klubben. Klubbkommittén ska,
tillsammans med klubbchefen, vara krögarens kontaktyta i alla frågor rörande klubbens
restaurang. Vara medlemmarnas röst i samarbetet med krögaren.

Seniorerna
Vårt ansvarsområde
Seniorkommitténs syfte är att organisera golfspelet för dam- och herrseniorer inom
Öregrunds Golfklubb. Genom ett aktivt internt marknadsföringsarbete öka seniorernas
engagemang i spel och träning. Organisera föreningsutbytet med andra golfklubbar
inom Upplands Golfdistrikt samt delta i distriktets olika gemensamma arrangemang för
seniorer damer och herrar.
Onsdagsgolfen Herrar och Damer 55+
Verksamheten vänder sig till alla damer och herrar 55+ och som är medlemmar i
Öregrunds Golfklubb. Verksamheten genomförs enligt ett på förhand uppgjort
spelprogram med varierande starter och spelsätt. Totalt antal tävlingar 2019 är planerat
för 18-20 tillfällen. Anmälningsavgift kommer att tas ut för varje speltillfälle.
Greenfeerundan
Greenfeerundan vänder sig till damer och herrar 55+ och som är medlemmar inom
Öregrunds Golfklubb. Touren spelas på fyra golfbanor under 2019, med start i slutet av
maj och avslutas i augusti. Tävlingsavgift kommer att tas ut för varje tävling.
Matchspel herrar
För 2019 kommer vi att ytterligare öka informationen och marknadsföringen i syfte att nå
förväntat utfall med 30 aktiva i matchspelet. Vi kommer att fortsätta med spelformen
vinnare och lucky/loser. Anmälningsavgift kommer att tas ut.
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Seriespelet seniorlag, damer och herrar
Vår bedömning är att vi kan bibehålla antalet lag även under 2019. Detta innebär att vi
kommer att anmäla 11 seniorlag. Våra lag kommer att bli i ålderskategorierna; 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. Seniorkommittén ansvarar och svarar för rekryteringen av lagledare till respektive
lag.
Tour Ålands Cup
Arrangemanget kommer att gå under två dagar med spel på Ålands Golfklubb.
Arrangemanget görs i samarbete med Sundbergs Bussresor, Ålands Golfklubb och
Eckerölinjen. Ett komplett rese- och spelprogram kommer att skickas ut till samtliga
seniormedlemmar under mars månad 2019.
Ryder Cup Herrar
Årets tävling spelas traditionsenligt i början på september och där Öregrund i år har
hemmabana.
Solheim Cup Damer
Solheim Cup spelades på vår hemmabana 2018. Detta innebär att vårt lag 2019
kommer att gästa Älvkarleby GK.
Senior Power damer/herrar
Vår satsning inför 2018 att få flera medlemmar att regelbundet träna, spela och umgås
med andra medlemmar inom klubben blev en succé. På önskemål från våra ledare
kommer vi i år att flytta arrangemanget från måndagar till fredagar med samma upplägg
som under 2018, smidighetsträning och därefter golfträning.
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Ekonomi
Budget 2019
Budgetarbetet för 2019 baseras huvudsakligen på styrelsens erfarenheter samt tidigare års
utfall.
Att påstå att det gångna året ser ut att bli en stor besvikelse är ingen överdrift. Året har
präglats av flera utmaningar:
- extrema väderförhållanden, som påverkat både banskötsel och intäkter från golfspelet
- turbulens i administrationen
- lägre bidrag från shopen
- vikande företagsmarknad.
Positivt har varit att driftskostnaderna har kunnat hållas väsentligt lägre än både budget och
föregående år.
Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att 2018 kommer att innebära ett resultatmässigt
underskott, men trots allt ser vi ljust på framtiden och budgeterar för ett överskott 2019.
Vad baseras den positiva budgeten på:
- Höjda spel- och medlemsavgifter
- En kraftfull marknadsbearbetning
- En förhoppning om att årets extrema väder inte ska upprepas
- En sträng kostnadskontroll
- Ny administrativ ledning
- En återhållsam investeringsbudget för att återställa klubbens goda likviditet
- Förvärv av Padelbanan på förmånliga villkor
Nedan finns utfall 2017, budget och prognos för 2018 samt budget för 2019.
Budget för 2019 (tkr)

Resultaträkning
Medlemsavgifter
Varor och tjänster till golfspelare
Företagsmarknad
Bidrag och övrigt
Summa intäkter
Personalkostnader
Driftskostnader exkl. personal och
leasing
Leasingavgifter maskiner
Avskrivningar
Rörelseresultat
Räntor/Realisationsvinst
Resultat före
bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Resultat efter skatt

Utfall
2017
3 860
3 471
692
173
8 196

Budget
2018
4 244
3 680
750
160
8 834

Prognos
2018
3 912
2 979
469
329
7 689

Budget
2019
4 317
3 393
845
156
8 711

-3 917

-3 664

-3 096

-3 453

-3 374
-705
-645
-445
172

-3 728
-685
-700
57
5

-3 710
-742
-611
-475
-

-3 592
-590
-735
341
-

-273
193
-80
-80

62

-475

341
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Budget
2019
300
30
120
125
100

Investeringar
Padelbanan
Markanl.vid Padelbanan
Lösen leasingobjekt
Invallningsdammen
Övrigt

Totalt

675

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

2017
20
9 781
10
869
586
1 204
12 470

2018
17
9 560
60
960
372
1 131
12 100

2019
12
9 500
10
810
372
1 717
12 421

Eget kapital
Avsättningar
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

10 467
59
373
260
1 311
12 470

9 992
59
372
260
1 417
12 100

10 332
59
372
240
1 418
12 421

Prognos
2018

Budget
2019

Kassaflöde från rörelsen

317

1 281

Investeringar (Netto)

-390

-675

0

-20

Kassaflöde totalt

-73

586

Likvida medel IB
Likvida medel UB

1 204
1 131

1 131
1 717

Kassaflöde

Amorteringar
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Valberedningens förslag till Öregrunds GK:s årsmöte 2018-11-25
Styrelse
Förslag 7 st ledamöter
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Håkan Sjöberg
Per Gunnar Sjöström
Christina Ellesjö-Eriksson
Ulla Bergström Johansson
Lars-Johan Eriksson
Anders Forss
Andris Zarins
Catharina Frostner

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Stefan Widén
Hans Classon
Peter Larsson

1 år
1 år
1 år

omval
nyval
nyval

Revisorer

Karin Francois, KPMG
Nils Rogberg

1 år
1 år

nyval
nyval

Revisor suppleanter

Mattias Eklöf, KPMG
Ewa Lundholm

1 år
1 år

nyval
nyval

Revisorer, AB

Karin Francois, KPMG

1 år

nyval

GDF Ombud

Håkan Sjöberg

1 år

nyval

1 år

omval

Suppleanter
Förslag 3 st. suppleanter

Klubbens ägarrepresentant
på AB:s bolagsstämma
Janolof Lundholm
Valberedning har varit

nyval
nyval
omval
nyval
nyval

Janolof Lundholm (sammank.)
Sture Lindström
Lena Lantz (lämnade på egen
begäran uppdraget 13/9 2018)
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1. Information om antalet spelrätter i respektive kategori
Upprättat 2018-10-29
Medlemskapstyp

Män

Kvinnor

Totalt

2018
Aktiv med spelrätt
Premierade
Hedersmedlem
Fri/Styrelse
Anställd
Sponsor
Korthålsmedlem
Aktiv utan spelrätt
Passiv
Aktiv junior med option 18-21 år
Aktiv junior utan option 0-12 år
Aktiv junior utan option 13-17 år
Aktiv junior utan option 18-21 år
Totalt

493
2
4
5
2
24
115
11
3
0
24
40
15
738

271
2
0
3
1
15
64
4
1
0
6
15
5
387

764
4
4
8
3
39
179
15
4
0
30
55
20
1125

2. Förslag till årsmötet hösten 2018
Årsavgifter
Styrelsen föreslår följande årsavgifter för 2019 enligt nedan.
Förslag
Avgifter för år 2019
Seniorer aktiva
Seniorer +80 år
Yngre senior
22–25 år
Äldre junior med option 18–21 år
Äldre junior utan option 18–21 år
Yngre junior utan option 13–17 år
Knatte utan option
0–12 år
Passiva
Korthålsbana
Familjemedlemskap 2 föräldrar och juniorer
t.o.m. 21 år skrivna på samma adress

2018
4 950:3 300:2 900:2 200:2 200:1 500:900:800:1 200:-

2019
5 100:3 400:3 000:2 200:2 200:1 500:900:800:1 300:-

11 000:-

11 300:-

Introduktionsavgift vid försäljning av spelrätt
Introduktionsavgift vid uthyrning av spelrätt

1 000:500:-

1 000:500:-

Sandviks Gård den 13 oktober 2018
Styrelsen för Öregrunds Golfklubb
Sture Holmgren
Ordförande
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3. Inkommen motion från Sten Kvarfordh

Svar från styrelsen på inkommen motion:
För att möjliggöra kanonstart för seniorgolfen flyttades tävlingen från måndag till onsdag.
Kanonstarten har emottagits väldigt positivt av de allra flesta deltagarna, då den ökar antalet
kontakter mellan medlemmarna. Det är även bättre för restaurangen.
Kanonstart på måndagar är inte möjligt då banan efter helgen inte är i så bra skick att den
möjliggör tävlingsspel. Banan behöver då vertikalskäras, dressas och gödslas. Till exempel
har Upsala GK halv avgift på måndagar av dessa skäl. De allra flesta klubbar har därför
seniorgolf på onsdagar. Tisdagar är vikt för UGF:s aktiviteter bl a seriespel.
Styrelsen yrkar avslag på Sten Kvarfordhs motion.
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