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Inledning med en röst som vill berätta om 

framtiden

•
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Inledning med en röst som vill berätta om framtiden

• Länken till rösten
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Vad tänker du, jag, vi?
•
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Välkomna o inledning 

• Klubbens nya organisation

• Årsmötesförhandlingar

• Avslut
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Golfklubben/årsmötet
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Funktion Namn

Ordförande (AU) Håkan Asmoarp

Vice ordförande (AU) Ulrika Arvidsson

Kassör (AU) Lena Bergman

Sekreterare (AU) Berry Pamp

ledamot (AU) Hans-Åke Carlsson

ledamot Bengt Olsson

ledamot Dan Nilsson

ledamot Eva Grubbström

ledamot Rebecka Lindahl

ledamot Roland Johansson

suppleant Sven Jerre

suppleant Stefan Andersson
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Klubbens Styrelse 2017



Föredragningslista
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1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet

6. Information från styrelsen om

a) året som gått

b) verksamheterna

c) avveckling av medlemslån

7. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen

8. Val av

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år

b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år

c) suppleanter för en tid av 1 år samt med beslut om deras turordning

d) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en väljes till ordförande och tillika 

sammankallande

f. ombud till GDF-möte.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner-

10. Övriga frågor

11. Prisutdelning 

12. Avslut



Föredragningslista
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1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 

som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet



Föredragningslista
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6. Information från styrelsen om

a) året som gått

b) verksamheterna

c) avveckling av medlemslån



Viktiga insatser och händelser

• Golfens Dag genomfördes på Bosjökloster GK den 20 maj med 

många aktiviteter för både icke golfare och golfare med positivt 

resultat.

• Årets kampanjer för att värva nya golfare och medlemmar har varit 

lyckade. Vi har fått in 158 nya medlemmar, varav 61 nybörjare (3 

juniorer) och 97 medlemmar (7 juniorer) fördelade på olika 

medlemskategorier.

• Vi har startat ”Nybörjar- och sällskapsgolf”, vi vände oss framförallt till 

dig som är nybörjare inom golfen men även till dig som söker någon 

att spela med. 

• Vi erbjudit både spel, faddrar, regler och golfvett för att underlätta 

din utveckling i golfens härliga värld. Kommer att fortsätta under 

2018.

• Miniligan har varit en mycket uppskattad nyhet för våra yngsta. Vi 

har även deltagit i knatteligan. Våra sommaraktiviteter med träning, 

spel och lägerverksamhet har varit mycket lyckade.
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Viktiga insatser och händelser

• OoM 2018 – Race to Bosjökloster GK, är ett tävlingssamarbete som vi 

gått in i inför 2017.   5 klubbar med 2 tävlingar/klubb som avslutades 

med ett finalspel i september hos oss.

• Gjort förbättringar i restaurangen, såsom omläggning av golv, nytt 

frysrum och diskmaskin. Vår restauratör har av personliga skäl sagt 

upp sitt avtal. Rekrytering av ny pågår

• Fortsatt arbete med att förbättra skötseln av banan, såsom 

tryckdjupluftning av greenerna och dränering av känsliga områden 

vid hål 12 och 13 samt införskaffat löv/gräsblås (maskin).

• Projekt Vision 50/50 – Vi är en av 40 utvalda klubbar som har gått in i 

detta projekt och vi arbetar för att det ska både synas och kännas 

på klubben att vi deltar. 

2017-10-25 12



2017-10-25 13

Styrgrupp
Referensgrupp

Enkät
Kunskap/utbildning

Jämlikt och inkluderande 

2017
2018
2019
2020
2021
osv

Synas
Märkas

Vad? 
Hur

?
Vision 50/50



Tävlingsresultat 2017
I år vann vi Triangelmatchen och utbytet med LAGK. Vi kom fyra i 
Fyrväpplingen.
Vinnare av Björk Ringsjön cup blev K-G Andersson.
Tee fore two vanns av Gretel och Lennart Andersson.
Gordon Santesson vann DM för H-80 i år.
Klosterrundan hade bara 48 deltagare, och kommer att läggas ner.

Seriespelet Herrar
Bra resultat i år. H-50 och H-70:1 vann sina serier och går därmed upp en 
serie.
H-22 och H-75 kom tvåor i sina serier.
401 lag deltog totalt i hela seriespelet för Skåne i år.

Seriespel och andra tävlingar, Damer
35 damer har deltagit i 7 olika seriespel. D70, D60, Foursome Open, 
Foursome Handicap och Skåneserien kat 1, 2 och 3.
Anordnat utbytesdag med 13 olika klubbar
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Tävlingsresultat 2017
13 tävlingar varav 9 par- och 2 singel- 2 match- tävlingar 
1 251 starter 89 (78 2016) startande i snitt 
Start med samarbete OoM Race to Bosjökloster
Bästa Bruttoresultat 72 slag Peter Åström på KM

Mästare - 2017
Årets Golfare Lennart Andersson
KM Herrar Peter Åström
KM Damer Pia Selin Rydberg
KM Matchspel Brutto Christian Håkansson
KM Matchspel Netto Joel Carnor
OoM Race to Bosjökloster A-klassen Lennart Andersson
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Fördelning av befintliga medlemmar inför 

2018 efter valet gällande medlemslån.  
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Totalt antal medlemmar:   958 (aktuell siffra 2017-10-25) 

Aktiva seniormedlemmar: 776 (varav 142 st med värdebevis)  

Passiva medlemmar:    112 (varav 5 st med värdebevis)  

Aktiva juniormedlemmar:  70  

• 147 medlemmar har valt att byta lån mot värdebevis.

• 362 medlemmar har begärt tillbaka sina lån istället för att byta sitt lån 

mot värdebevis. 

• 13 medlemmar valt att efterskänka 1200:-/ år för att få resterande del 

av sitt lån återbetalat 2023. 

• Härutöver har 165 aktiva (109) och passiva (56)  medlemmar med 

medlemslån begärt utträde under 2017.  

• Samtidigt har klubben fått 158 nya aktiva medlemmar under 2017. 



Utbetalning av lån 2018 till medlemmar pga

gjorda val och inkomna utträde
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Lån på SEK 6 m i slutet av 2018

11,0

Antal Msek %

Utbetalning av medlemslån

Kvar som medlem 362 4,0 69%

Utträde aktiva 109 1,2 21%

Utträde passiva 56 0,6 11%

Att utbet 2018 527 5,9 100%

Snitt lån Ksek



Nya kostnader from 2018
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Antaganden:
• Banklån 6 Msek i november 2018
• Ränta 2% 2018 därefter 4%
• Amortering på 20 år

• 2018 c:a 250 Ksek i kostnader  för
• Inteckning fastighet
• Räntor

• 2019 c:a 475 Ksek i kostnader för
• Räntor 
• Amortering



Likviditetsutveckling 

2011-2017
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Likviditetsutveckling 2013-2017
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Frågor till Styrelsen

•
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FRÅGA SVAR

Blir ”Värde beviset” värde säkrat för 
framtiden, så att framtida styrelser 
inte kan avskaffa dessa?

Framtida styrelse kan inte ändra 
undertecknad överenskommelse då 
detta är ett avtal mellan klubben och 
värdebevisinnehavaren

Vad blir årsavgiften 2018 om 100 st
ändrar från alt 3 till alt 1? 

Årskostnaden för lån och räntor 
sjunker från ca 475.000:- till ca 
375.000:- dvs med 100.000:-

Vilka åtgärder finns för att behålla de 
nya medlemmar som kommit in 
under året?

En grupp är sammansatt för 
säkerställa detta. Gruppen har nya 
medlemmar och representanter från 
styrelsen



Frågor till Styrelsen

•
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FRÅGA SVAR

Finns det någon plan för förbättring 
av banan? 

Det finns grupper inom klubben som 
har kommit med förslag som under 
planeringen inför 2018 ska effektueras. 

Vad blir bättre 2018? VÄDRET

Vad ser styrelsen som de stora 
utmaningarna  för klubben 2018? 

Att fortsätta den goda rekryteringen av ny 

medlemmar och få fler att välja värdebevis 

istället för att få sina lån inlösta

Måste man aktivt avsäga sitt passiva 
medlemskap?

Ja det måste man



Ytterligare frågor?
•

2017-10-25 24



Föredragningslista
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7. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen

8. Val av

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år

b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år

c) suppleanter för en tid av 1 år samt med beslut om deras turordning

d) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får 

styrelsens ledamöter ej delta.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en väljes till 

ordförande och tillika sammankallande

f. ombud till GDF-möte.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner-

10. Övriga frågor

11. Prisutdelning 

12.Avslut



Prisutdelning
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Årets Golfare Lennart Andersson
KM Herrar Peter Åström
KM Damer Pia Selin Rydberg
KM Matchspel Brutto Christian Håkansson
KM Matchspel Netto Joel Carnor



TACK

Tack för idag 


