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Årsstämma Alingsås Golfklubb för verksamhetsåret 2019 
 
Alingsås Golfklubb (org nr 864000-7160 och dotterbolaget Hjälmareds Golf AB (org nr 556727-4528) har kallat 
till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020. 
 
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin kommer Alingsås 
Golfklubbs årsstämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med 
hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman 
genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen 
eller genom ombud kommer inte att äga rum. 
 
Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud Inte kommer att hållas, 
kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Alingsås golfklubb vet att många 
medlemmar vill ställa frågor om verksamheten, och uppmuntrar frågor i förväg med post till Alingsås 
Golfklubb, Svanviksvägen 1, 441 95 Alingsås, Märks "årsstämma2019", eller via e-post till 
arsstamma@alingsasgk.se senast den 8 juni 2020. Föreningens ordförande kommer att adressera frågor från 
medlemmarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på Alingsås Golfklubbs webbplats, 
www.alingsasgk.se, den 16 juni 2020, omkring kl 19. Alingsås Golfklubb välkomnar alla medlemmar att utnyttja 
sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid 
stämman fattade besluten offentliggörs den 17 juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt 
sammanställt. 
 
Förutsättningar för deltagande. Rätt att, genom förhandsröstning, delta i Alingsås Golfklubbs årsstämma har 
den som dels är upptagen som medlem i föreningen den 12 juni 2020, dels senast den 16 juni 2020 till Alingsås 
Golfklubb anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken 
Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Alingsås Golfklubb tillhanda senast den dagen. 
 
Förhandsröstning 
Medlemmarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 
22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-·och 
föreningsstämmor. 
 
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Alingsås Golfklubbs 
webbplats https://alingsasgk.se/medlem/handlingar2019/ 
eller använd sid tre i årsmöteshandlingarna om ni vill skicka in det. 
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det Ifyllda formuläret måste vara Alingsås Golfklubb 
tillhanda senast tisdagen den 16 juni 2020. Formuläret kan antingen fyllas i på hemsidan, fyllas i på golfklubben 
eller skickas med post till Alingsås Golfklubb, Årsstämma2019, Svanviksvägen 1, 441 95 Alingsås.  Medlem får 
inte förse förhandsrösten med särskilda Instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. 
förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare Anvisningar och villkor besvaras av kansliet. För frågor om 
stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakt. Alingsås Golfklubb på 
telefon 0322-524 21 (måndag-fredag kl. 08.30-15.00). 
 
Kallelse 
Kallelse har skett genom annonsering på vår webbplats och genom mailutskick till medlemmarna och hålls 
tillgänglig på föreningens hemsida, www.alingsasgk.se. Kallelsen skickas utan kostnad. 
 
Behandling av personuppgifter: 
För Information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy som finns tillgänglig 
på Alingsås Golfklubbs webbplats, www.alingsasgk.se 
 
 



FÖREDRAGNINGSLISTA:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
 Godkänner ni föredragningslistan
5. Val av ordförande och sekreterare väljs av valberedningen
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans 

med ordföranden skall justera protokollet väljs av valberedningen
7 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 Godkänner ni styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
7 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det 

senaste räkenskapsåret.
 Godkänner ni styrelsens årsredovisning för det gångna året 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 

senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 

överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 Godkänner ni resultat- och balansräkning för det gångna året
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 Godkänner ni ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 Godkänner ni styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Styrelsens motion angående tillval till styrelsen enligt förslag från 

valberedningen.
 Godkänner ni valberedningens förslag att välja in Stig Johansson till 

ny styrelseledamot
13. Övriga frågor

Alingsås den 26 maj 2020 ALINGSÅS GOLFKLUBB

Styrelsen

ALINGSÅS GOLFKLUBB

ÅRSMÖTE

Härmed kallas Du att delta i förhandsröstning till
årsmöte vid Alingsås Golfklubb

Handlingarna måste ha inkommit till kansliet senast onsdag 
den 16 juni 2020, kl. 18.00

JA NEJ

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

Beslut om stadgeändringar eller i frågor av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna, 
får fattas endast om ärendet har angivits i kallelsen till mötet.Möteshandlingar kommer att finnas 
tillgängliga i klubbhuset senast 10 juni. Önskas möteshandlingar på annat vis, kontakta kansliet.

Jag röstar enligt följande Namn Personnr 

 Tel Mail
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Alingsås Golfklubb
Verksamhetsberättelse 2019 

En sammanfattning av året som gått 

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamheten som bedrivits i Alingsås 
 Golfklubb samt Hjälmareds Golf AB. Hjälmareds Golf AB ägs till 100 % av 
Alingsås Golfklubb. 

Klubben stiftades 5 februari 1985. Klubben hade vid årsskiftet 2019/20 1216 
medlemmar, vilket innebär att vi under året minskat antalet med 92 personer från 
1308 vid årsskiftet 2018/19. Detta innebär själv klart minskade intäkter.

Detta år har i stor utsträckning präglats av analys och förändring och kostnads
besparingar. Håkan Skärström började sin tjänst som klubbchef den 1 januari. 
Detta som ett led i det arbete som vi lovade höstårsmötet för att komma tillrätta 
med dom ekonomiska problem som klubben har. Övrig personal gick över till 
säsongsanställningar.

Om vi börjar med vår analys så kunde vi konstatera att vi behövde få en bättre 
uppfattning av medlemströmmar under året och vad vi kan göra för att förändra 
dom i en positiv anda för klubben. Vi är på det klara med att det är inte bara är en 
sak som påverkar hur vi spelar och är medlemmar i golfklubben. Vi har ökat vår 
närvaro i sociala medier samtidigt försökt att öka vår klubbkänsla. 

Under året har vi haft en torsdagsgrupp som har lagt ner ett fantastiskt ideellt 
arbete i för klubben.

En städdag samlade mycket folk och det är roligt att så många vill engagera sig.

Vi hade ca 35 personer som engagerade sig ideellt i Gothia Cup som i sin förläng
ning gav ett ekonomiskt tillskott till klubben.

Våra kommittéer som uträttar ett stort arbete

Cissi inspirerande måleri har målat om hela vår restaurang.

Vi har säkert glömt någon.

Vi vill passa på att tacka alla dessa fantastiska människor för deras engagemang, 
detta skapar klubbkänsla.

Nästa punkt var arbetssätt i kansli. Vi fick med Håkans hjälp en insikt att det 
fanns kassasystem som var både lättare och bättre än det vi hade. Detta mynnade 
så småningom ut i att vi bytte både kassasystem och ekonomisystem. Vi har under 
året gått igenom alla delar från integrering och kontoplaner till anläggnings
register och kan i dag säga vi har ett mycket effektivare sätt att jobba på och 
 dessutom mer kontroll på verksamheten.
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Nästa del gällde vår shop. Vad är vår förtjänst i förhållande till den arbetsinsats 
kansliet och tränare lade ner? Eftersom vi redan hade tagit ett beslut om att vi 
skulle lägga ut träningsverksamheten på entreprenad så var ju frågan om vi eller 
tränaren skulle driva shopverksamheten.

När vi fick klart med Niklas Janson och han fick uppdraget att sköta träningsverk
samheten, kom vi gemensamt fram till att investeringen i shopen blir för stor för 
ett nystartat företag. Under året har shopen drivits i kubbens regi och detta inne
bär att allt överskott går tillbaka till klubben.

Vi har under våren skrivet ett avtal med Niklas Jansson om att sköta träningsverk
samheten på Alingsås GK. Ungdomsträning lägger klubben ut som entreprenad åt 
Niklas. Våra nybörjarkurser sker genom ett samarbete, gruppträningar och indivi
duell träning går direkt till Niklas men han får så klart stöttning av kansliet med 
detta.

Vi startade en Businessklubb, vi tror att det finns ett behov för våra samarbetspart
ners, både golfare och icke golfare att träffas och utbyta erfarenheter under året. 
Vi har hållit 6 st nätverksträffar och 1st sponsorgolftävling. Vi känner att vi fått 
bra respons på detta och att det finns en stor utvecklingspotential.

Restaurangen har under säsongen drivits av Lindelöv vi tackar för att vi fick 
 möjligheten att ha en restaurang under säsongen. 

Banan 

Vi fick en tidig säsongstart och bra tillväxt på banan. Under Golfveckan fick vi ett 
utbrott av svampsjukdomen Dollarspot. Detta påverkade våra greener under hela 
hösten. GML sätter in dom resurser som var möjliga då det inte finns några 
tillåtna bekämpningsmedel mot detta, utan det kräver mer mekaniska resurser.

Styrelsen kan väl konstatera att detta känns som en nystart på klubben, vi är nöjda 
med det ekonomiska utfallet för 2019 och har stor tillförsikt att vi är på väg åt rätt 
håll. Vi får inte slappna av, utan skall vara uppmärksamma på hur detta utvecklar 
sig. Utmaningar som vi vet kommer är medlemmarnas sätt att spela golf och att 
man inte är trogen sin klubb i lika stor utsträckning.

                         Styrelsen
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KOMMITTÉSTRUKTUREN  

Inför 2019 gjordes inga justeringar i kommittéstrukturen. Arbetet med medlemsverk
samheten bedrevs av Oldtimers, Juniorer samt ”Mitt i livet”-kommittén som består av 
Damsektionen, Herrsektionen och sektionen för Nya medlemmar. Syftet med denna 
”konstruktion” har varit att stimulera till ytterligare samverkan kring gemensamma 
aktiviteter för damer och herrar, såväl gamla som nya medlemmar. 
Utöver medlemsverksamheten har kommittéer arbetat med Tävling, Marknad och Bana.    
Samtliga kommittéer och sektioner har kontakt med klubbchefen. Ansvaret för klubbens 
fastigheter har legat hos styrelsen.     

TÄVLINGSKOMMITTÉN 

Tävlingskommittén under året: 

Tommy Johansson, Peter Forssell, Bo Lindahl, Christina Brunnegård samt Regelsektionen 
Lena Broberg

Klubbchef Håkan Skärström har vi också haft ett gott och nära samarbete med.

En stor del av kommitténs arbete har varit att planera och ta fram årets tävlingsprogram, 
samt lägga upp tävlingarna i Nya GIT. Utöver det har tävlingsbestämmelserna gåtts 
igenom och uppdaterats. Rutiner för reception och tävlingsledares ansvar har beskrivits. 

Vi har under försäsongen också planerat för och under året genomfört säsongens klubb
tävlingar. (I genomsnitt arbetar en tävlingsledare ideellt med en tävling ca 12 timmar)

Inför säsongen 2019 önskade vi tävlingsassistenter som efterhand också kan agera 
tävlingsledare vilket gav ett positivt gensvar. Ett flertal tävlingsassistenter har tillkommit 
som ger värdefull hjälp i samband med tävlingarna.

Under året har 11 klubbtävlingar genomförts inräknat KM, i linje med styrelsens önske
mål om ökad balans mellan sällskaps och tävlingsspel. Utöver det har de vanliga old
timers, dam och månadsgolf tävlingarna spelats som vanligt.

Veckomästaren som i år ersatte Onsdagsgolfen pågick under 21 veckor plus ett finalspel. 
Totalt har 73 stycken personer spelat och gjort 482 ronder tillsammans. 41 stycken 
kvalificerade sig till finalspelet efter att deltagit minst 5 gånger. Av dessa deltog 27 i 
finalen. I Eclectic tävlingen som pågick parallellt med Veckomästaren registrerade 51 
stycken något hål varav 32 hade ett resultat på par eller bättre.

Tävlingskommittén har också haft ett övergripande ansvar för seriespelet.

Golfveckan i år ökade antalet starter för andra året i rad till 556 från förra årets 519. 
Största tävling under golfveckan var Golfresan On Tour med 128 tävlande varav 70 
utifrån. Nya tävlingar under golfveckan var just Golfresan On tour samt Lindelövs 
fyrboll. Shotgunstarter under tävlingsveckan uppfattas som mycket positivt.

Största tävling totalt för året var som vanligt Grand Hotel Classic med över 200 deltagare 
över 2 dagar.. 

KM deltagarantal i år 52 spelare, varav 38 i öppna klasserna. 
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Inom Regelsektionen har den årliga HCPrevisionen av klubbens medlemmar genom
förts. Lokala regler samt tävlingsbestämmelser har uppdaterats och banans markeringar 
har kontinuerligt setts över.

Vid flera av klubbens tävlingar har regelsektionen medverkat som domare. Regelsektio
nen har också varit tävlingsledare samt varit spelare behjälpliga med regelfrågor.

Utbildning i nya golfregler 2019 har genomförts för klubbens medlemmar vid 2 tillfällen. 
Även klubbens juniorer har fått regelutbildning.

Tommy Johansson

MARKNADSKOMMITTÉN  

Hur har det sett ut på sponsorsidan under 2019. 
Vi har ca 68 sponsorer som bidragit till ett relativt bra resultat. Vi har fortfarande haft en 
tuff uppgift och har fortfarande att antal hål som inte har sponsorer. 

Men det positiva är att med vår klubbchef Håkan Skärströms idé att bilda en företags-
klubb blev genial. Man träffas en gång i månaden, äter lunch, något företag presenterar 
sig och detta kan skapa nya kontakter och inspiration. Detta tror jag kan bidra till att fler 
i dessa tider kan se att det är viktigt med sådana sammankomster. Vi hade en företags 
golf i september som var mycket uppskattad. Vi hoppas att vi kan utveckla detta under 
2020.

Lars Hurtig

BANKOMMITTÉN

Bankommittén ansvarar för att, i samverkan med GML:s head greenkeeper, förbättra och 
utveckla banan. En viktig utgångspunkt för kommitténs arbete är enkätundersökningen 
som ger värdefulla synpunkter från medlemmarna. 

Under 2019 gjordes inga större förändringar eller arbeten på banan på grund av det 
ekonomiska läget.

◆ Ogräsbekämpning av fairways hål 1 och 10–18 samt behandling av greener

◆ Renovering av Tee på hål 17

◆ Byggnaderna runt Driving Range målades.
     

Mikael Thorell
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”MITT I LIVET”-KOMMITTÉN 
    

Damsektionen   

Damsektionen har inte haft några aktiva ledamöteri i år

Herrsektionen 

◆ Månadsgolfen för Herrar har spelats vid 6 fredagar med 10–20 startande. 

◆ Kvadraten + har genomförts vid 5 tillfällen, varav en gång hos oss.  
 Kring 100–130 startande. Ansvarig Jan-Erik Carlgren

◆ Fyrkampen Herrar har avgjorts vid 4 tillfällen, varav 1 gång  hemma då vi vann.  
 80 startande /gång. Ansvarig Bengt Johansson

Kjell Helgesson, 

Sektionen för nya medlemmar

Vi hade ett välbesökt infotillfälle på klubben och Klubbchefen var med. 

Körde alla måndagar från maj till september med uppehåll under juli. Deltagare antal  
ca 4–10 gamla och nya. Varierade ”mentorer” enl schema. 

Ingen tävling brist på engagemang. 

Avslutnings runda med fika och diskussion vad som kan göras bättre och vad som är bra.

En del uppsökande verksamhet i samband med Niklas kurser för att värva nya 
 medlemmar. 

Ewa Alvengren

Juniorkommittén 

◆ Träningsgrupper

◆ Läger - Carlskrona GK och på Orust

◆ Tjejläger i samarbete mellan VGDF-klubbarna Hulta GK, Marks GK och Alingsås GK

◆ Regelkurs med Lena Broberg

◆ Deltagit i Teen Tour 

◆ Juniorligan på klubben

◆ Varit med och lett aktiviteter som ex FN:s Familjedag i Nolhagaparken och  
 Kom Loss-mässan i Nolhagaparken 

Cecilia Kleväng
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Oldtimers 

Styrelsen har bestått av:
Jörgen Gannerud ordf., Lennart Widén kassör, Sara Isberg, Åke Andersson och  
Sten-Olof Hermansson.

Suppleanter: Barbro Modin och Jan Johansson.

Pressombud: Göran Lundin.

Första tävlingen var en samlottad tävling den 15 april och säsongen avslutades med en 
scramble och fest i klubbhuset 14 oktober.
Totalt genomfördes 25 tävlingar.
Av kommitténs 148 medlemmar deltog nästan alla vid åtminstone ett tävlingstillfälle.

Klubbutbyte har under året skett med Hulta GKs veteraner.

Utflykter har varit till Vårgårda GK den 10 juni och till Bredardes GK den 9 september,

Årets Vårresa gick till Ringenäs GK 14–15maj.

Årets golfare blev Ilona Hermansson för damerna och Kaj-Åke Holm för herrarna.

Tävlingssäsongen avslutades 14 oktober med en scrambletävling och middag  i klubb
huset. Stor uppslutning och stämningen på toppen!

Lucia firades traditionsenligt 13 december med besök av Alingsås Lucia med tärnor som 
bjöd på stämningsfull sång och samlade in pengar till Lions Klubbs hjälpverksamhet.

Jörgen Gannerud

Styrelsen och kommittéordförandena  
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2 (11) Alingsås Golfklubb 
Org.nr 864000-7160 

 
 

Styrelsen för Alingsås Golfklubb får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2019. 
 
 

Information om verksamheten 
Alingsås Golfklubb är moderförening till det helägda dotterbolaget Hjälmareds Golf AB som 
svarar för den löpande driften av golfbanan. 

 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 
Golfklubben hade vid årsskiftet 2018/19 1308 medlemmar, och vid årsskiftet 2019/20 var 
medlemsantalet 1216. Klubben tappade ca 200 medlemmar under 2018/19. Under sommaren 
2019 har klubben ökat medlemsantalet på ett positivt sätt. Arbetet kommer att fortsätta under 
2020. 

 
Golfklubbens ekonomiska situation har under året varit stabil. Vi har inte behövt stärka upp 
kapitalbasen för vårt dotterbolag Hjälmareds Golf AB under 2019. 

 
Antalet helårsanställda för verksamheten i Hjälmared och Golfklubben har varit 2 personer 
på heltid och 1 person på halvtid. Kansliet kommer att bemannas av 4 personer på halvtid och 
säsong under 2020 samt vår klubbchef på heltid. 

 
Styrelsen har under året bestått av åtta medlemmar. Styrelsen har hållit 13 protokollförda 
möten. 

 
 
 
 

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 1 875 3 597 2 984 3 111 
Resultat efter finansiella poster -699 -551 -625 79 
Balansomslutning 8 171 9 027 8 733 9 209 

 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
 
Balanserad vinst 

 
 
 
4 140 456 

årets förlust -698 552 
 3 441 904 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

 
3 441 904 

 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 



Hjälmareds Golf AB
Org.nr 556727-4526
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Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Bolaget har sitt säte i Alingsås och är ett helägt dotterbolag till Alingsås Golfklubb, org.nr 
864000-7160, med säte i Alingsås.
 
Bolaget hyr golfanläggningen av Alingsås Golfklubb. Bolaget sköter driften av golfbanan, 
fastigheterna och maskinerna samt upplåter spelrätter till klubbens medlemmar och 
greenfeegäster. Bolaget ansvarar även för upplåtelse av reklamplats på banan och i och 
omkring fastigheterna.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolagets fokusering på att öka intäkterna och minska kostnaderna har givit önskat resultat.  
Utfallet för verksamhetsåret 2019 är klart postitivt i förhållande till tidigare år. Arbetet fortsätter 
de närmaste åren med att stärka bolagets ekonomi. 
 
Antalet helårsanställda i bolaget har under året uppgått till 1 person. Under året har inga större 
investeringar gjorts maskinparken i Hjälmared.
 
Styrelsen har under året bestått av åtta personer. Styrelsen har hållit 13 protokollförda 
styrelsemöten.
 
Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 6 693 6 739 6 459 6 604
Resultat efter finansiella poster 814 -1 534 -1 073 -403
Soliditet (%) 34,2 6,6 5,0 21,3

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.



Årsredovisning för Alingsås Golfklubb  
Org. Nr. 864000-7160 och 556727-4526  
Resultaträkning för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31  
Koncernredovisning för Alingsås Golfklubb och Hjälmareds Golf AB 

2019 2018

Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning 7 770 717 8 889 066 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0  
Övriga rörelseintäkter 94 237 479 328

7 864 954 9 368 394  
Rörelsens kostnader  
Handelsvaror -635 514 -568 712  
Övriga externa kostnader -5 300 621 -5 830 609  
Personalkostnader -1 267 687 -2 902 277  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 0 0
  och immateriella anläggningstillgångar -496 557 -536 747  
Övriga rörelsekostnader  0 0

-7 700 379 -9 838 345
Rörelseresultat 164 575 -469 951  

Resultat från �nansiella investeringar  
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 0 0  
Räntekostnader och liknande resultatposter -73 761 -75 566

-73 761 -75 566
Resultat e�er �nansiella poster 90 814 -545 517  

Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 90 814 -545 517  

Skatt på årets resultat 0 0
Årets resultat 90 814 -545 517  



TILLGÅNGAR 2019 2018

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, markanläggningar och bevattningsanl. 4 085 972 4 299 310  
Mark och Golfbana 3 747 429 3 892 662  
Inventarier, verktyg och installationer 128 243 266 230  
Pågående nyanläggningar och förskott  
  avseende materiella anläggningstillgångar 0 0

7 961 644 8 458 202
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i  koncernföretag 0 0

0 0
Summa anläggningstillgångar 7 961 644 8 458 202  

Omsättningstillgångar  

Varulager m.m.  
Färdiga varor och handelsvaror 196 534 23 425

196 534 23 425 
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 59 676 98 225  
Fordringar hos koncernföretag 0 0
Aktuella skattefordringar 0 0  
Övriga fordringar 161 576 346 009  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78 330 393 263

299 582 837 497 

Kassa och bank 115 117 526 652
Summa omsättningstillgångar 611 233 1 387 574  

SUMMA TILLGÅNGAR 8 572 877 9 845 776  



EGET KAPITAL OCH SKULDER 2019 2018

Eget kapital   
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 0 0

0 0
Fritt eget kapital  
Balanserat resultat 4 185 982 4 731 499  
Årets resultat 90 814 -545 517

4 276 796  4 185 982
Summa eget kapital   4 276 796 4 185 982  

Obeskattade reserver 0 0
   

Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 2 132 350 2 350 346  
Checkräkningskredit (lång från 2014) 1 435 966 1 667 650
Summa långfristiga skulder 3 568 316 4 017 996  

Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 237 852 817 996 
Leverantörsskulder 168 030 140 909  
Skulder till koncernföretag 0 0
Aktuella skatteskulder 24 512 31 765  
Övriga skulder 113 144 283 901
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 184 227 367 227
Summa kortfristiga skulder 727 765 1 641 798  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 572 877 9 845 776  



Kassa�ödesanalys för koncern 2019 2018 

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat 164 575 -469 951  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  
    Avskrivningar och nedskrivningar 496 557 536 747  
    Realisationresultat vid försäljning av inventarier 0 -313 141  

661 132 -246 345  

Erhållen ränta 0 0  
Erlagd ränta -73 761 -75 566  
Kassa�öde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 587 371 -321 911  

Förändring av rörelsekapital  
    Förändring av varulager -173 109 -21 121  
    Förändring av fordringar 537 915 -55 341  
    Förändring av kortfristiga skulder -333 888 96 130  
Kassa�öde från den löpande verksamheten 618 289 -302 243  

Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -421 854  
Försäljning av inventarier 0 1 220 000
Kassa�öde från investeringsverksamheten 0 798 146  

Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån 0 0 
Förändring checkräkningskredit -231 684 149 495  
Amortering av skuld -798 140 -1 599 405  
Omvandling av medlemslån 0 0
Skuld för spelrättssbevis 0 0
Kassa�öde från �nansieringsverksamheten -1 029 824 -179 910  

Årets kassaflöde -411 535 315 993 
Likvida medel vid årets början 526 652 210 659
Likvida medel vid årets slut 115 117 526 652  
Avvikelse mot årsredovisning !!!!! 0 0
Enl BR 115 117 526 652  













Enligt begäran i motion från styrelsen i Alingsås GK kommer här. 
 
Valberedningen förslag för tillval till styrelsen i Alingsås GK 2020-04-04 
  
Stig Johansson väljs för perioden fram till höstårsmötet 
  
Valberedningen /Gn Håkan Johansson 
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