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ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte (vårmöte) lördagen den 26 mars 2022 kl. 10:00, klubbhuset Öregrunds GK 

 

 

 

 

Föredragningslista 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslista.  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

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

6a1 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

6a2  AB:s Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

6b1  Klubbens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 

6b2  AB:s årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 

7a  Revisorernas berättelse över klubbens förvaltning under det senaste verksamhet-/räkenskapsåret 

7b  Revisorernas berättelse över AB:s förvaltning under det senaste verksamhet-/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 revision 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 2021 

 

Styrelsen 

 

Ordförande: Håkan Sjöberg 

Vice Ordförande: Peter Larsson  

Ekonomi: Börje Ericsson 

Anläggning: Peter Larsson 

Klubb: Anders Fors 

Marknad: Håkan Schröder   

Sport: Christina Ellesjö-Eriksson 

Tävling: Sture Lindström  

  

Suppleanter 

 

Charlotta Axelsson 

Ulf Hemmälin 

Kenneth Sjölund 

Håkan Ahlström 

 

 

 

Årsmöte 

 

Årsmötet hölls på Öregrunds Golfklubb lördagen den 27 mars (vårmöte) och lördagen den  

27 november (höstmöte). 

På vårmötet deltog 34 medlemmar och på höstmötet 34 medlemmar.  

 

Styrelsesammanträden och möten 

 

Under verksamhetsåret har avhållits 10 st styrelsemöten, 1 konstituerande styrelsemöte.  

 

Kommittésammansättningar   

 

Anläggning: Ordförande Peter Larsson 

Klubb: Ordförande Anders Fors 

Senior: Ulla Bergström Johansson 

Marknad: Sammankallande Kai Johansson 

Sport: Ordförande Christina Ellesjö-Eriksson 

Tävling: Ordförande Lars-Johan Eriksson 

Valberedningen: Sammankallande Christina af Ugglas, Kjell Andersson och Kenneth Eriksson 

Revisor Karin Francois KPMG och Lekmannarevisor Nils Rogberg 
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Verksamhetsberättelse 2021 

 
Kansli och reception  

 
Klubbchef 

Tjänsten som klubbchef har innehafts av Lena Lantz, klubbchefen har fungerat som resurs för 

kommittéerna, varit adjungerad i styrelsen, haft det övergripande operativa ansvaret för den 

dagliga verksamheten över kansliet.  

Ansvaret för banans dagliga verksamhet var Johan Andersson arbetsledande banarbetare, samt 

till hjälp med banan har Mikael Waldner bistått som greenkeeper. 

 

Kansli/reception 

Kanslisttjänsten har innehafts av Ulrika Forsberg. I receptionen har Maria Jonsson, Leo Wadell, 

Elin Jonzon, Livia Backtorp, Kristina Eklund och Emil Widen arbetat. 

 

Även 2021 blev en väldigt bra säsongen med 4 925 greenfeegäster, inte att jämföra med 2020 års 

rekord med 6 184, men med tidigare år som det har varit ca 4 000 gäster/år  

 

Padelbanan har varit uthyrd i 1 200 timmar det innebär att det har varit ca 4 800 personer som 

har spelat padel.  

 

Enkätundersökningen från Players 1 visade att medlemmarnas nöjdhet med Öregrunds golfklubb 

är fortsatt bra, något lägre bedömning blev det på banan som inte höll den standard som vi ska 

ha. Likaså är våra gäster väldigt nöjda med helheten som vi kan erbjuda, restaurang med 

vällagad och god mat, nyrenoverade omklädes rum, bra utrymme i receptionen och nya 

utemöbler, 

 

Instruktör 

Peter Andersson har tjänstgjort som klubbens golfinstruktör och Pro. Peter har varit adjungerad 

till styrelsen. 

 

Shop 

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

Lagret har sänkts enligt krav från styrelsen och shopen har gett ett positivt resultat.  

 

Driving rangen  

Säsongen har fortsatt varit bra för driving rangen, många har tränat så stundtals har det varit helt 

fullt på samtliga mattor och runt våra greenområden.   

 

Restaurang 

Restaurangen har arrenderats av Ann och Siri Klauseetho. Ann och Siris matlagning är mycket 

uppskattade av både medlemmar och gäster. Restaurangen har varit öppen hela året, från den 18 

jan. till den 22 dec. första gången någonsin att vår restaurang har varit öppen utanför 

golfsäsongen.   
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Medlemmar 

Antal medlemmar den 31 december 2021 var 1 244 personer. 

 

Sammanfattning säsongen 2021 

Även detta år har genomsyrats av Corona, många av de medlemmar som började med golf under 

2020 fortsatte även under året. Tillströmningen av medlemmar har gjort att alla våra läger, både 

herr-, dam- och juniorläger snabbt blev fulltecknade.  

Tyvärr så fick vi inte vår andra padelbana förrän sent in på säsongen som gjorde att det inte blev 

det resultat på intäkter som det var budgeterat. 

 

Lena Lantz 

 

Marknad/Företagsgruppen  

 
I gruppen har ingått Håkan Schröder, Kai Johansson, Håkan Sjöberg och Håkan Ahlström. 

 

Marknad/Företagsgruppen har arbetet mot ett tydligt mål, genom att bygga relationer med det 

lokala och regionala näringslivet. Syftet med detta är att samtliga sponsorer skall ingå i klubbens 

företagsgrupp som bygger nätverk mellan klubbens sponsorer och golfklubben.  

 

Under verksamhetsåret har företagskontakter tagits genom telefon, mejl och personliga 

företagsbesök. Detta har resulterat i närmare ett 70-tal företag som sponsorer. De senaste årens 

arbete med långsiktigt hållbart sponsorskap har givit resultat. 

 

Under året har det genomfört ett antal event och nätverksträffar i syftet att öka kontakten mellan 

företagen och klubben. Värt att lyftas fram är Frukostmötet den 6 oktober med temat ”Hur 

företagsklimatet kan utvecklas i Östhammars Kommun” under Kai Johanssons ledning med ett 

25-tal personer däribland medverkande från Östhammars kommun, Svensk Näringsliv och SKB 

Näringsliv AB. 

 

Marknad/Företagsgruppen har genomfört sitt uppdrag i enlighet med den verksamhetsplan som 

upprättades för verksamhetsåret och kan se tillbaka på ett väl genomfört uppdrag ekonomisk 

vilket innebär att man överträffat budget. 

 

Arbetet har under året leds av Kai Johansson där en överlämning av uppdraget och en 

inslussning gjordes under året till den nya Marknads/Företagsgruppen. 

 

Håkan Schröder 
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Anläggning  

 
Ansvarig: Peter Larsson 

  

Golfbanan                      
 
Under 2021 gjordes en utjämning av Tee 47 på hål 4, färdigt gräs på rulle vilket gjorde att den snabbt blev 

spelbar. Tee 47 på hål 9 har under hösten jämnats ut genom att lägga på dressjord. 

På hål 4 grävdes dammen ur för att minska vasstillväxten 

På hål 6 har pliktområdet på höger sida förlängts ända fram till greenen 

På hål 7 har diket grävts ur 

På hål 9 har stenar rensats bort vänster om green och gräs såtts 

På hål 10 har stenhällar och gropar på vänstersida vid doglegg jordslagits och såtts 

På hål 12 har det skapats ett område med Out of Bounds mot hål 17 för att minska risken för farligt spel. 

På 14 har pliktområdet modifierats till att även gå bakom greenen 

På hål 16 har stenhällar och gropar på höger sida före green fyllts igen. Även gamla diket på högersida 

före doglegg har fyllts upp med jord och såtts. 

Merparten av alla markeringspinnar för olika pliktområden har bytts ut för att tydligare markera 

pliktområden. 

Frivilliggruppen har regelbundet ”djupkrattat” bunkrar i syfte att få dem ”mjukare och luftigare” 

 samt trimmat ”högruff” regelbundet och röjt sly på flera ställen. 

 

 Övningsområde, drivingrange och korthålsbana 

 

Bygget av en ny green har på korthålsbanan har påbörjats. Det görs för att skapa ett nytt hål 1. 

Nuvarande hål 1 blir ett övningsområde. Arbetet fortsätter under 2022 

Andra modifieringar på korthålsbanan har påbörjats med några nya träd och kullar, detta arbete 

fortsätter under 2022. 

 

Maskiner 
 

Inga nya maskiner införskaffades under 2021. 
 

Bevattningsanläggningen 

 

P.g.a. elfel har en del nya ledningar dragits till enskilda sprinklerventiler. I övrigt har normalt 

underhåll utförts.  

 

 Klubbhus/övriga byggnader 

 

En utbyggnad av Klubbhuset genomfördes under 2021. Delar av arbetet som t.ex målningen 

utfördes av frivilliggruppen.  

En ny padelbanan uppfördes under 2021. 

De sista delarna av upprustningen av omklädningsrummen genomfördes under våren 2021 

Fiber har dragits in till klubben och datasystemen har anpassats till det 

Terassen vid rangehuset målades av frivilligruppen 

 

Peter Larsson 
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Klubb  

I kommittén har följande personer arbetat under säsongen: Anders Fors (ordf.) Framhållas bör 

även att Kai Johansson och Christina af Ugglas ansvarat för de mycket aktiva senior- och 

damkommittéerna. 

 

Nyhetsbrev 

Kommittén har ansvarat för regelbundna (varje månad) utskick av Nyhetsbrev med aktuell 

information, allt för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som är aktuellt på klubben. 

Nyhetsbreven skickats via e-post. 

 

Hemsida, Facebook och Instagram 

Den nya hemsidan som lanserades 2016 har uppskattats av medlemmar och gäster. Hemsidan 

uppdaterades under golfsäsongen i stort sett dagligen vilket förde med sig att vi även var mycket 

synliga på Facebook. Noteras bör att det dagliga arbetet utförs av klubbchefen och kansliet. 

 

Medlemsvård & trivselaktiviteter  

Den populära informations- och grillkvällen genomfördes, efter ett års uppehåll p g a pandemi, 

tisdagen den 6 juli. Cirka 50 medlemmar deltog i det lyckade arrangemanget. 

 

Damkommittén 

Ansvarig: Christina af Ugglas och ledamot Liz Husberg 

 

Inte heller i år kunde vi genomföra några av våra aktiviteter såsom Damupptakt, Damstege och 

Hemlig resa. I stället för Hemlig resa anordnade vi en Ladies Day. 

 

Ladies Day 

21 glada damer åkte till Hallstavik GK för att spela i början av juli. Vi var 6 lottade bollar som 

kämpade i stekande sol på en fantastiskt fin bana. Det blev en härlig runda i strålande sol. Väl 

tillbaka i Öregrund fick vi en mannekänguppvisning och därefter en härlig middag som Syrrorna 

hade lagat. Vi förrättade prisutdelning efter dagens runda och drog även en vinnare från förra 

årets Birdieholk. 

 

Golfsystrar 

Golfsystrar blev tyvärr inte lika välbesökt som förra året. Det verkar dock som att de som var 

med tyckte det var kul och nyttigt. Vi hade ett uppehåll under juli och fortsatte hela augusti och 

halva september. Vi skulle avsluta med en After Golf träff men pga. för lågt deltagande ställde vi 

in träffen. 

 

Damavslutningen 

Damavslutningen genomfördes 18 september som en Greensome tävling med bara järnklubbor 

från tee 38 över 9 hål. Efter avslutad runda samlades vi i restaurangen och åt en mycket god 

middag, därefter prisutdelning och drog en vinnare från Birdieholken. 
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Seniorkommittén 

Ansvarig Kai Johansson, Ledamöter: Ulla Bergström-Johansson, Hans Liljeqvist,  

Marianne Schöön och Jan Grabe 

 

För andra året i följd har den pågående pandemin påverkat seniorverksamheten negativt där flera 

av våra populära aktiviteter inte kunnat genomföras. Senior Power, Seniorträning i grupp och 

Greenfeerundan är aktiviteter som fick ställas in.  

Trots situationen har den individuella träningen och golfspelet varit på topp, där spelare 

registrerat 3 - 4 golfrundor per vecka. 

 

Onsdagsgolfen  

har genomfört 11 seniortävlingar för damer och herrar 55+. Antalet deltagare har varit mellan 

100 - 140 deltagare under säsongen.  

Årets segrare i klasserna D55+ blev Marianne Schöön, segrare i klassen H55+ blev Tarmo 

Helander, segrare i klassen H70+ blev Hans Backman och segrare i klassen 75+ segrade Hans 

Liljeqvist.  

Årets totalsegrare damer blev Marianne Schöön och totalsegrare segrare herrar Hans Backman. 

 

Solheim Cup  

Tävlingen mellan Öregrunds GK och Älvkarleby GK spelade i år sin tävling på Älvkarleby GK 

och där våra damer stod som klara segrare för andra året i rad. 

 

Ryder Cup 

Tävlingen mellan Öregrunds GK och Älvkarleby GK spelades på vår hemmabana och där årets 

Ryder Cup vinnare blev Älvkarleby. 

 

Juniorfonden 

Onsdagsgolfen har under säsongen avsatt fem kronor av varje startavgift som inkommit till 

tävlingen Onsdagsgolfen. Summan går oavkortat till klubbens juniorverksamhet.  

 

Anders Fors 

Sport   

Ansvarig: Christina Ellesjö-Eriksson och Peter Andersson 

Utbildning 

Pröva-på-Golf har genomförts vid 2 tillfällen som har varit öppna för alla, vi har även haft 4 

tillfällen där ungdomar har haft möjlighet att prova på golf. 

Grönt kort utbildningar har genomförts både individuellt och i grupp, ett antal juniorer har gått 

kurs i samband med lägerverksamhet. Totalt har vi utbildat 80 under 2021. 

En regelvandring har genomförts med totalt 4 deltagare under ledning av Peter Andersson och 

Christina Ellesjö Eriksson. 

Sedan november 2021 har vi via Nyhetsbrevet publicerat 5 st regelfrågor varje månad. 
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Träning 

Junior- och knatteverksamheten har genomförts av 5 ungdomstränare, tillsammans med klubbens 

Pro. 85 ungdomar har vid något tillfälle deltagit i träningarna, varav 30 har deltagit med stor 

regelbundenhet. 

Seriespel 

Det var många lag som deltog i seriespelet 2021 vilket självklart är jättekul. Här redovisar vi de 

lag som vann sin grupp. D50 vann div 2. H40 vann div 2, H60 vann div 3 och ett extra grattis till 

H80 som vann div 1. Övriga resultat går att läsa på UGF,s hemsida. 

Övriga tävlingar 

Michael Eklund kom på en delad 4:e plats i DM herrar. I klassen H22 kom Michael på en andra 

plats. 

2021 års klubbmästare för herrar blev Michael Eklund, damklassen vanns av Julia Axhamre. 

Lukas Wahlgren blev juniormästare. 

Vi har många damer, herrar och par som åker runt i Sverige och spelar olika typer av tävlingar, 

det är jätteroligt att de vill åka runt och representera Öregrunds GK. Många har vunnit olika 

tävlingar och uppvisat fina resultat. Väljer att i år inte skriva ut några namn och resultat då vi inte 

har full koll på alla som är ute och tävlar. Vi säger i stället Grattis till er alla som kämpar gjort 

jättefina resultat. 

  Läger & fortbildningskurser 

2 juniorläger har genomförts med sammanlagt 72 deltagare. 

4 damläger har genomförts med sammanlagt 54 deltagare. 

6 fortbildningskurser har genomförts med sammanlagt 53 deltagare. 

Juniorlyftet 

Golfförbundets satsning på juniorer kallad Juniorlyftet fortsätter och klubben gör insatser för att 

utveckla satsningen på lokal nivå. Bl. a. så har 24 skolelever varit på klubben för att prova på 

golf. Större satsning kommer att ske under 2022.  

 

Christina Ellesjö Eriksson 
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Tävlingskommitté 

 

Ordförande: Sture Lindström  

Ledamöter: Håkan Sjöberg, Lars-Johan Eriksson, Jan Hedin, Stefan Widén, Lars Ek, Mikael Jansson, 

Håkan Schröder, Catarina Ek, Birgitta Hedin, Cecilia Sjöberg, Kenneth Sjölund, Tomas Backström och 

Kai Johansson 

Verksamhet  

Vi har under säsongen varit 14 tävlingsledare som ingått i tävlingskommittén och som har 

genomfört tävlingsverksamheten. Kommittén har haft 2 korta möten för säsongsplanering och 

genomförande. Klubbens tävlingsprogram utformades under vintern/våren och fastställdes av 

styrelsen innan säsongsstart.  

Tävlingssäsongen kunde inte startas förrän 1 juni pga. corona restriktionerna, det hann att 

genomföras 14 öppna klubbtävlingar under perioden juni-september. 2 tävlingar tillkom efter 

fastställelsen, Du och Jag mot Cancer och Hummelgrundscramblen. 

 

Ett antal samarbetspartners bidrar till prisborden och stöttar på så sätt tävlingsverksamheten. 

Deltagarantalet har varit varierande med stora startfält under högsäsongen. Totalt har det under 

säsongen varit ca 1 668 startande i klubbtävlingarna. Höjdpunkten för verksamheten är 

Golfveckan som lockar många att spela tävling. Vår Golfvecka är bra etablerad i regionen och 

har bra renommé. 

Klubbmästerskapet i augusti är som vanligt en annan höjdpunkt för tävlingsverksamheten. 

Deltagarantalet i KM blev även detta år över 100 startande, vilket är bäst bland 

Upplandsklubbarna. 

KM genomfördes även i år sammanhållet med de stora klasserna samtidigt med åldersklasserna. 

Klubbmästare i huvudklasserna blev Michael Eklund för herrarna och Julia Axhamre för 

damerna. 

Tävlingsverksamheten genererar ett icke oväsentligt ekonomiskt överskott till klubben. Detta 

tack vare startavgifter, tävlingsgreenfees och priser som våra partners bidrar med till prisborden. 

Dessutom gynnas vår egen shop av en del inköp av priser till tävlingarna. 

Det finns ständigt ett behov av fler tävlingsledare. Kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till någon i 

tävlingskommittén. 

Sture Lindström 
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EKONOMI 2021  
 

 Ansvarig: Börje Ericsson 

Nedan redovisas  

- Balans- och resultaträkning för Östhammars Golf & Fritid AB samt Öregrunds Golfklubb  

- Konsoliderad Resultaträkning 

- Femårsplan avseende investeringar 

- Kassaflöde 2021 - 2025  

 

Golfklubbens ekonomiska ställning är fortsatt stark. Under 2021 gjordes investeringar i form av 

utbyggnad av klubbhus samt inköp och färdigställande av ytterligare en padelbana. Samtliga 

investeringar gjorts utan extern finansiering och klubben är fortsatt skuldfri. 

Rörelseresultatet för 2021 slutade på 712 TKR, vilket är något bättre än budgeterat 508 TKR 

 

 Börje Ericsson 
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Östhammars Golf & Fritid AB  

(Tkr)       

  Utfall Utfall Utfall 

  2019 2020 2021 

Resultaträkning       

Medlemsavgifter 3 013 3 373 3 257    

Greenfee 1 360 1 853 1 593    

Driving Range 260 560 458    

Shop 1 100 1 393 1 118    

Bilar, vagnar 108 198 182    

Övriga varor och tjänster 68 160 332    

Padelbana 164 394 294    

Företagsmarknad 876 804 967    

Försäkringsersättning 153 0 0    

Avyttring maskiner 0 156 0    

Övrigt 74 -1 17    

Summa intäkter 7 176 8 890 8 218    

        

Rörelsekostnader       

Materialkostnader -881 -998 -920 

Fastighetskostnader -804 -845 -998 

Banan, mtrl o maskinkostnader -887 -1 251 -1296 

Personalkostnader -2 747 -3 082 -3 138 

Administrationskostnader -655 -684 -361 

Leasingavgifter maskiner -537 -536 -641 

Avskrivningar golf  -569 -579 -665 

Avskrivningar padel -53 -60 -121 

Räntor -17 -17 -9 

Summa rörelsekostnader -7 150 -8 052 -8 149 

        

Rörelseresultat 26 838 69    

        

Bokslutsdispositioner 0 -236 0 

Resultat före skatt 26 602 69 

Inkomstskatt 0 -23 -27 

Resultat efter skatt 26 579 42 
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Östhammars Golf & Fritid AB  

(Tkr)       
 Utfall Utfall Utfall 

  2019 2020 2021 

Balansräkning       

Immateriella anläggningstillgångar 11 7 2 

Materiella anläggningstillgångar 9 355 9 131 10 106 

Finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 

Varulager 711 649 671 

Kortfristiga fordringar 4 756 884 705 

Likvida medel 489 2 008 2083 

Summa tillgångar 15 332 12 689 13 577 

        

Eget kapital 5 227 5 807 5 848 

Obeskattade reserver 0 236 236 

Långfristiga skulder 4 000 4 000 4 000 

Kortfristiga skulder 6 105 2 646 3 492 

Summa eget kapital och skulder 15 332 12 689 13 577 

 

 

 

Flerårsöversikt (TKr) 

 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 8 201  8 734  7 023  5 794  

Resultat efter finansiella 

poster 

69  838  26  -960 

Soliditet % 45 47 34 34 

Medelantal anställda 5 6   
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Öregrunds Golfklubb   

(Tkr)        
  Utfall Utfall Utfall  
  2019 2020 2021  

Resultaträkning        

Medlemsavgifter 910 1 081 1054  
Tävlingar 537 336 380  
Utbildning 230 346 470  
Bidrag 220 289 181  
Övrigt 6 3 13  
Summa intäkter 1 903 2 055 2 098  
         

Rörelsekostnader        

Materialkostnader -496 -185 -270  
Personalkostnader -1 158 -1 025 -869  
Administrationskostnader -328 -313 -298  
Räntor 0 0 9  
Summa rörelsekostnader -1 982 -1 523 -1 428  
         

Rörelseresultat -79 532 670  

         
Bokslutsdispositioner 0 0 0  
Resultat före skatt -79 532 670  

Inkomstskatt 0 0 0  
Resultat efter skatt -79 532 670  
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Konsoliderat Tkr     
Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Medlemsavgifter 4 454    4 689    4 311    

Greenfee 1 852    1 350    1 593    

Padel 367    470    294    

Marknad 801    820    967    

Shop 1 393    1 100    1 118    

Driving Range 559    300    458    

Tävling, Utbildning 681    841    850    

Övriga intäkter 838    482    725    

Summa Intäkter 10 945    10 052    10 316        

Råvaror -1 183    -1 173    -1 190    

Externa -2 801    -3 490    -2 596    

Personal -4 107    -4 075    -4 007    

Fastighet -845    
 

-998    

Avskrivningar -639    -806    -786    

Summa Kostnader -9 575    -9 544    -9 577    

Skatt -23    
 

-27    

Bokslutsdispositioner -236    
 

0    

Resultat efter skatt 1 111    508    712    

 

Öregrunds Golfklubb   
(Tkr)       

  Utfall Utfall Utfall 

  2019 2020 2021 

Balansräkning       

Finansiella anläggningstillgångar 4 500 4 500 4 500 

Kortfristiga fordringar 2 080 1 618 2 250 

Likvida medel 39 41 10 

Summa tillgångar 6 619 6 159 6 760 

        

Eget kapital 5 067 5 598 5 593 

Avsättningar 62 77 62 

Långfristiga skulder 244 244 176 

Kortfristiga skulder 1 246 240 258 

Summa eget kapital och skulder 6 619 6 159 6 089 
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Investeringar  
 

Investeringar 2021-2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Klubbhus 890          
 

Våtutrymmen omkl.rum 190          
 

Padel  590      80      80 

Utveckla Övningsområdet 50        
  

Bygga om 16´s Green   400        
 

Avloppssystem Klubbhus + 

Omkl.rum 

  800        
 

Bevattningsanläggning       6 000    
 

Avancerad Fairwayluftare     200      
 

Golfbilsplatser 
 

25    
   

Toalett Husvagnsplatser     150    
  

Bygga om 10´s Green 
    

500 

Summa 1 720    1 225    430    6 000    580 

 

 

KASSAFLÖDE 
     

 
2021 2022 2023 2024 2025 

Intäkter   10 024    10 100    10 200    10 300 

Kostnader exkl. avskrivningar   9 000    9 200    9 400    9600 

Ingående Likvida Medel 2 000    2 083    2 282    3 152    -2 048    

Temporär avgift 500 / Medlem 400 400    400    
  

Summa Investeringar 1 720    1 225    430    6 000    580    

Summa Likvida medel inkl.  Temporär 

avgift 

2 083    2 282    3 152    -2 048    -1 928    


