
Kallelse  t i l l  ÅRSMÖTE 
i Alingsås Golfklubb 

NI HÄLSAS VÄLKOMNA TILL HÖSTENS ÅRSMÖTE

S Ö N D A G E N  D E N  2 5  O K T O B E R  K L .  1 4 . 0 0 
Mötet kommer att hållas som ett digitalt möte.
All information om länkar kommer att skickas ut på mail
till våra medlemmar. OBS! det är bara medlemmar som får 
vara med och live rösta.

Föredragningslistan ska enligt våra stadgar omfatta punkterna nedan. 

 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. 

 6.  Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan  
 samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

 7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 

 8. Val av; 
 a.  klubbens ordförande för en tid av (1) år;
 b.  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 c.  1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år.  
  I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 d.  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses  
  till ordförande;
 e.  ombud till GDF-möte.

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

10. Godkännande av nya inteckningar 

11. Övriga frågor – (Utdelning av medaljer till 2020-års klubbmästare,  
 samtliga klasser) kansliet kontaktar våra klubbmästar för vidare information.

Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas utanför receptionen i klubbhuset, 
senast 18 oktober samt tillgängligt på hemsidan.

Varmt välkomna! 

Alingsås 2020-10-02  Styrelsen för Alingsås Golfklubb
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FÖRSLAG TILL NYA MEDLEMSFORMER 2021

Styrelsens förslag är att alla spelavgifter höjs med 200 kr.
Om man ansluter sig till autogiro eller är ansluten så får man 200 kr i rabatt
Detta för att det underlättar våra ekonomiska rutiner.
Förändring eller uppsägning av medlemsform skall meddelas kansliet senast 
den 30 nov. innvarande år. Annars gäller ert nuvarande medlemskap ytter-
ligare ett år.

Guld
Årsavgift:  5.700 kr  autogiro 458 kr/mån

◆ Fritt spel alla dagar

◆ Rabatt med andra klubbar 

◆ Ta med en greeenfeegäst till rabatterat pris (100 kr) rabatten är personlig

◆ Spelrätt erfordras

Silver
Årsavgift:  4.800 kr  autogiro 383 kr/mån

◆ Fritt spel måndag – fredag före klockan 16.00

◆ Spel efter 16.00 samt helgdagar krävs halv greenfee

◆ Ta med en greeenfeegäst till rabatterat pris (100 kr) rabatten är personlig

◆ Spelrätt erfordras

Flexi-punkt
Large:  3.300 kr  autogiro 258 kr/mån
Small:  2.000 kr  autogiro 150 kr/mån

◆ Spelrätt krävs inte

◆ Poäng att spela för

Comeback 
(för dig som inte varit aktiv medlem i någon golfklubb under 2019–2020 men vill  
börja igen)
Årsavgift:  3.500 kr  autogiro 275 kr/mån

◆ Fritt spel alla dagar

◆ Ta med en greeenfeegäst till rabatterat pris (100 kr) rabatten är personlig

◆ Spelrätt erfordras

Yngre Senior 22–25 år
Årsavgift:  3.300 kr  autogiro 258 kr/mån

◆ Fritt spel alla dagar

◆ Rabatt med andra klubbar 

◆ Ta med en greeenfeegäst till rabatterat pris (100 kr) rabatten är personlig

◆ Spelrätt erfordras

 
I alla medlemsformer ingår 800 kr (junior 400 kr) som medlemsskap i Alingsås GK
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FÖRSLAG TILL NYA MEDLEMSFORMER 2020

Yngre Senior 26–30 år
Årsavgift:   4.500 kr  autogiro 358 kr/mån

◆ Fritt spel alla dagar

◆ Rabatt med andra klubbar 

◆ Ta med en greeenfeegäst till rabatterat pris (100 kr) rabatten är personlig

◆ Spelrätt erfordras

Studerande (Guld)
Årsavgift:   2.900 kr  autogiro 225 kr/mån
Medlemskap för dig som studerar heltid på högskola.

◆ Fritt spel alla dagar

◆ Studieintyg krävs

Plusmedlemskap 
Årsavgift:  3.400 kr  autogiro 267 kr/mån

◆ Medlemskapet för dig som är fullvärdig medlem i en annan golfklubb, 
 och betalar minst 3000 kr.

◆ Gäller ej för medlemmar i annan klubb i Västergötlands Golfförbund.

Ungdomar (Guld)
Årsavgift 0–12 år  1.100 kr  autogiro 75 kr/mån
Årsavgift 13–21 år  2.100 kr  autogiro 158 kr/mån

Prova-på (Guld)
Nybörjarer vuxna år 1 2.995 kr  Nybörjarkurs inkl fritt spel innevarande år
Nybörjarer junior år 1 2.595 kr  Nybörjarkurs inkl fritt spel innevarande år
   (17 år och yngre)

Nybörjare år 2 3.900 kr  autogiro 308 kr/mån

Familjemedlemskap (Guld) 
Årsavgift  11.900 kr  autogiro 958 kr/mån

◆  2 Spelrätter erfordras

Småbarnsfamilj (Guld)
Årsavgift   6.600 kr  autogiro 533 kr/mån

◆  2 Spelrätter erfordras

Passiv  
Årsavgift  800 kr  autogiro 67 kr/mån

I alla medlemsformer ingår 800 kr (junior 400 kr) som medlemsskap i Alingsås GK
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Alingsås Golfklubb
Verksamhetsplan 2020

BAKGRUND

Alingsås golfklubb är en klubb vi är stolta över att driva, en klubb som utvecklar 
människor. Under det senaste året har styrelsen jobbat intensivt för att skapa sig en ärlig 
verksamhetsbild av klubbens nuläge och detta innefattar både kvalité och ekonomi i 
klubben. Detta intensiva arbete har lett till att vi genomfört åtgärder för att vi i framtiden 
ska kunna fortsätta att bygga en golfklubb som levererar och på riktigt lever sin idé och 
vision. I vår kommande verksamhetsplan kommer vi att beskriva hur vi under åren 
2021–2025 kommer att jobba med målbilder för att vi tillsammans ska utveckla en klubb 
för framtidens golfare. I vårt analysarbete ser vi att klubben behöver lyfta in medlem-
marnas tankar. Medlemmarna beskriver tydligt att de önskar vara medlemmar i en klubb 
som levererar en golfbana som håller en god kvalitet men också en levande klubb där 
möte sker mellan många olika människor. 

Vi genomför ständigt en analys av hur det ser ut i vår närhet och i golfsverige i stort.  
Detta år har varit väldigt speciellt med begränsningar i vårt sätt att umgås. Golfen har 
där fått en stor plats att fylla då vi kan erbjuda aktiviteter med social distans. Vi ser att 
det finns ett ökat intresse för golf i stort och även vi  har fått en ökad tillströmning av 
medlemmar vilket gläder oss.

För att vi ska vara en klubb utöver det vanliga kommer vi de kommande åren behöva 
fokusera på att vara en ansvarstagande verksamhet som jobbar tillsammans med lång-
siktiga mål där alla delar av vår verksamhet ska få möjlighet att utvecklas. Det kommer 
krävas ett stort engagemang från alla medverkande. 

Vi har i dag en klubb som utvecklas efter våra ambitioner, men vi får för den skull inte 
nöja oss med detta.

Vi har en stark framtidstro på att vara en golfklubb som utstrålar både värme, gemen-
skap och kvalité.
 

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Alingsås golfklubb är en plats där vi tillsammans utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt 
och kulturellt – en levande golfklubb i förändring.

VISION

◆ Alingsås Golfklubb – en trivsam klubb

◆ Golfbanan – för alla golfare

◆ God och stabil ekonomi

◆ Ungdomar – vår framtid

◆ En jämställd klubb

◆ Miljön – ett viktigt val

◆ En attraktiv arbetsplats för personal
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STYRELSE OCH KLUBBLEDNING

Inför verksamhetsåret 2020 skall styrelsen och klubbchef fortsätta att utveckla vår klubb 
och driva Hjälmareds Golf AB. Efter utvärderingar av årets verksamhet så ser vi att vi är 
på god väg att förverkliga vår ambition att om att vara en klubb som man vill vara 
medlem i och en klubb att trivas i.

Ett stort engagemang av frivilliga och företag har på ett positivt sätt bidragit till att skapa 
vår klubbanda.

Vi kommer fortsätta vårt arbete för att förbättra vår golfbana, klubbhus och tränings-
områden. Vi fortsätter vårt förändringsarbete av våra ekonomiska system i syfte att få  
en bättre ekonomistyrning.

STYRNING AV KLUBBENS VERKSAMHET 

◆ Styrelsen väljs på årsmöte.

◆ Styrelsen tar beslut om löpande verksamhet

◆ Klubbchefen är adjungerad i styrelsen

◆ Kommittéerna leds av kommitténs ordförande 

◆ Klubbchefen leder det dagliga operativa arbetet och ansvarar inför styrelsen. 

◆ Klubbchefen ansvarar för personal och drift

◆ Shopen – fortsätter vi att driva i egen regi

◆ Restaurangen – kommer även nästa år att drivas av Fredrik Järås 

◆ Skötsel av banan enligt avtal med GML

◆ Enkätundersökning – Players 1st “golfspelaren i centrum” 

FÖRÄNDRINGSARBETE/ MÅLBILDER

◆ Arbetsbeskrivningar – personal 

◆ Målbilder i de olika verksamheterna 

◆ Marknadsföring 

◆ Medlemsrekrytering 

◆ Sponsorer 
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ELIT/UNGDOMSKOMMITTÉN
Vision 
Att ha en klubb med många juniorer där man tillsammans har kul och tränar och tävlar 
med stöd av tränare och med föräldrar som aktiva ledare. 
Idrotten är viktig för att utvecklas både som människa och golfare. All verksamhet sker 
under gott humör och med stor hänsyn till varandra och till miljö.

Elit/Ungdomskommittén ska;

◆ Verka för att förbättra spelarnas golfkvalitéer som leder till fler tävlande

◆ Ha spel och/eller träningsutbyte med våra grannklubbar

◆ Arrangera utbildnings- och träningsläger för juniorer/elit

◆ Fortsatt satsa på fler tjejer, nystartade tjejer

◆ Fortsatt satsa på fler juniorer och elit

◆ Att tillsammans genomföra flera aktiviteter/tävlingar under året

◆ Att öka elitsatsning

◆ Tag med en kompis aktivitet

Michael Harrysson

ÅTERKOMST FÖR DAMKOMMITÉN 2021!
Tanken med kommitténs verksamhet är att få en bra gemenskap och att skapa tillfällen 
att spela med andra damer och att fler damer kommer att spela. 
Vi planerar att ha en bestämd dag i veckan för tävlingar för damer. Andra aktiviteter 
kommer att planeras såsom träningar, regelträffar, sammankomster, kontakt med andra 
klubbars damkommitéer och resor på sikt mm. 

Annelie Karlstedt

OLDTIMERKOMMITTÉN 

Kommitténs uppgift är att ta tillvara 60+ medlemmars behov av golfrelaterad  
gemenskap.

Verksamheten kommer att bedrivas traditionsenligt genom:

• Måndagstävlingar på hemmabanan.

• Dagsutflykter

• Utbyte med annan golfklubb

• Övernattningsresor

• Regelgenomgång

• Samarbete med övriga klubbkommittéer.

• Samlingar och fester.

◆ Övernattningsresor

◆ Regelgenomgång
Jörgen Gannerud
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ANLÄGGNINGS- OCH BAN-KOMMITTÉN
Anläggningskommitténs uppgift är att svara för golfbanans utveckling och skötsel i 
 samarbete med GML. Kommittén ansvarar också för drift och underhåll av klubbhuset 
och övriga byggnader.

Inför 2021 planeras bland annat;

◆ Förbättring av fairways genom ökad dressning och dränering

◆ Urgrävning/rensning av dammar och diken

◆ Sly- och buskröjning kring banan

◆ Renovering av tees

◆ Fler tees och övergång till hektometersystemet 

Mikael Thorell

MEDLEMSKOMMITTÉN

Kommittén svarar för introduktion av nya medlemmar i klubblivet samt för att, genom 
olika arrangemang i och omkring klubbhuset, medverka till bättre trivsel, ökad kontakt 
mellan klubbmedlemmarna och en bra klubbkänsla.

En mycket viktig del av kommitténs och klubbens målsättning är att få nya medlemmar  
att känna sig välkomna och trivas hos oss, oavsett om man är nybörjare eller har golfat 
tidigare.

Vi administrerar även frivilliga insatser för arbete på banan och byggnader.

Som exempel på pågående och planerade aktiviteter kan nämnas:

• Måndagsklubben spel för nybörjare.

• Lasses fredagsmys en social ”tävlingsform”.

• Återuppta verksamheten med golfvärdar som välkomnar och hjälper våra greenfeegäster 
 med mera.

• Utveckla en aktiv fadderverksamheten för nyblivna golfare/medlemmar och för de som  
 tidigare tagit grönt kort men inte riktigt kommit igång.

• Utveckla nätverk för medlemmar som söker spelkompisar.

Rolf Bolin, Stig Johansson

MARKNADSKOMMITTÉN 

I Marknadskommitténs uppgifter ingår bl a sponsorverksamheten och relationsansvaret 
med övriga samarbetspartners. Trots utmaningar 2020 fortsatte vårt nätverkande med  
6 st nätverksträffar. Ett forum för våra samarbetspartners att ta del av andra företags 
framgångar. Detta är något vi tror är rätt väg för oss. Nu gäller det för oss att jobba vidare 
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på detta. En fortsatt satsning av marknadskommittén, klubbchefen och styrelsen.

Utöver partnergolfen och middagen med våra samarbetspartners kommer kommittén 
att arbeta för ett utökat samarbete med våra sponsorer. 

Vi kommer nästa år att vara fler som aktiverar oss i Marknadskommittén.

Vi hoppas att detta kan medföra att vi kan öka vår intäkt 2021

Rolf Persson

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Utbilda nya medlemmar i tävlingskommittén och fortsätta utjämna könsfördelningen 
inom kommittén. Utbilda nya tävlingsledare internt eller externt.

◆ Planera och ta fram tävlingsprogrammet med balans mellan tillgängliga tider för  
 tävlings resp sällskapsspel.

◆ Fortsatt utbildning i Nya GIT i syfte att ytterligare höja kvaliteten vid hantering av  
 tävling hos tävlingsledare och personal.

◆ Utveckla samverkan ytterligare mellan reception och tävlingsledare avseende ansvarsdel 
 och operativ del.

◆ Bibehålla och fortsatt utveckla våra större tävlingar

◆ Synkronisering mellan tävling och marknad/sponsoransvariga med tanke på utveckla  
 tävlingar.

◆ Synkronisering med restaurangen inför tävlingarna 

◆ Fortsätta med golfveckan över 5 dagar. Golfveckan behöver ibland justeras beroende på  
 när Gothia Cup pågår i Alingsås.

◆ Övergripande ansvar för seriespelet.

◆ Uppmuntra medverkan i tävlingar för samtliga handicapgrupper

◆ Öka deltagandet i KM ytterligare efter utvärdering av 2020 års upplägg. 

Tommy Johansson

TRÄNINGSVERKSAMHETEN 2020–2021

Niklas Jansson kommer att fortsätta driva Inomhushallen i egen regi.
Verksamhet finns på Borgens gata 10 C.

Vi fortsätter vårt arbete med Niklas Jansson om sommarträning, ett fortsatt samarbete 
där vi tillsammans skall utforma och utveckla ungdomsträning, gruppträningar, 
 nybörjarkurser samt våra träningsanläggningar.

AVSLUTNING

Styrelsen ser fram emot ett nytt aktivt år i klubben. Styrelsens övergripande uppgift är att 
säkra en stabil och sund ekonomi som är en förutsättning för all utveckling, inte minst 
kommande årens utveckling av banan.

Alingsås 18 oktober 2020

Styrelsen
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ATT LEDA  ÅRSMÖTET

Ordf.  Jörgen Gannerud 

Sekreterare  Kjell Helgesson 

Protokolljusterare och rösträknare Christina Brunnegård

Protokolljusterare och rösträknare Lars Persson

VALBEREDNINGENS NOMINERINGSFÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Styrelse för 2021

Ordf. Rolf Persson 1 år Omval

Ledamot Annelie Karlstedt 2 år Omval

Ledamot Stig Johansson 2 år Omval

Ledamot Rolf Lindström 2 år Omval 

Ledamot Mikael Thorell 2 år Omval 

Ledamot Ingela Lindahl 1 år  Kompletteringsval

Ledamot Jan Andersson 1 år kvar (2) 

Ledamot Rolf Bohlin 1 år kvar (2) 

Auktoriserade revisorer 

Anders Willforss   
Erik Kullberg (supplant) 

Valberedning för 2020 har varit

Ordf. Cecilia Andersson

Ledamot Håkan Johansson  har avböjt omval  
 Ny föreslagen ledamot Thommy Johansson 

Ledamot  Lars Högman
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Budget Utfall Budget Budget
INTÄKTER 2019 2019 2020 2021
Spelavgifter och medlemsavgifter 4 800 000 4 195 194 4 641 404 4 800 000
Sponsorer 690 000 702 303 755 958 600 000
Försäljning Restaurang 0 17 760 0 0
Startavgifter, Tävlingar 140 000 271 242 195 891 190 000
Shop 70 000 629 054 810 021 1 000 000
Hyresintäkter 255 000 177 858 206 100 300 000
Greenfee 900 000 813 852 901 182 1 000 000
Drivingrange 300 000 311 665 329 793 500 000
Lektioner 27 445 99 120 33 302 120 000
Trackman, golfbil, vagn t bag, bagbod 151 000 110 304 128 396 190 000
Övriga intäkter 226 000 574 769 504 001 200 000
Summa Intäkter 7 559 445 7 903 120 8 506 048 8 900 000

KOSTNADER
Löner, soc. Kostnader o övr. personalkostn -1 260 000 -1 267 687 -1 165 308 -1 700 000
Restaurangen 0 -8 656 0 0
Golfbanekostnader -3 604 000 -3 203 820 -3 666 820 -3 700 000
Shop 0 -512 731 -546 917 -800 000
Förändring varulager 173 109
Fastighetskostnader -497 600 -516 970 -701 956 -700 000
Leasingkostnader golfbilar -120 000 -207 252 -79 316 -105 000
Administrativa kostnader -355 000 -606 365 -521 107 -150 000
Medlems-, kommitté- o övr. klubbkostn -430 000 -673 826 -663 130 -700 000
Övriga kostnader -310 000 -368 285 -205 379 -200 000
Ränte- och bankkostnader -81 000 -123 265 -123 784 -60 000
Summa Kostnader -6 657 600 -7 315 750 -7 673 718 -8 115 000
Resultat före avskrivningar 901 845 587 371 832 330 785 000
Avskrivningar -536 746 -496 557 -422 428 -403 928
Summa Resultat före skatt 365 099 90 814 409 902 381 072

Koncernresultatet för 2020 indikerar på ett överskott med 
9 579 610 Intäkter

-7 788 294 Kostnader kronor
1 791 316

800 000

BUDGET 2020
Alingsås Golfklubb och

Hjälmareds golf AB

BUDGET 2021
Alingsås Golfklubb och

Hjälmareds golf AB

Koncernresultatet för 2020 indikerar på ett överskott med

800.000 kronor



Motion	
	
Till	Styrelsen	för	Alingsås	golfklubb	
Först	en	eloge	till	alla	som	bidrar	till	att	vår	klubb	denna	säsong	känns	så	välkomnande	
och	välskött.	
Banan,	restaurangen	och	inte	minst	allt	arbete	bakom	kulisserna.	TACK!	
	
Så	till	motionen:	
Vi	har	nyligen	haft	KM.	Vi	damer	i	D70	önskar	till	kommande	säsong	att	mästerskapet	
ska	bestå	av	två	18-hålsrundor.	Det	blir	mer	av	en	utmaning.	Jag	baserar	detta	önskemål	
på	dels	de	damer	som	deltog	i	år,	dels	ytterligare	några.	Har	inte	inhämtat	”allas”	
synpunkter.	
Med	vänlig	hälsning	
Ingrid	Rosén	
 
 
Svar på motion. 
 
Vi tackar Ingrid för hennes engagemang i vår golfklubb. 
Vi som styrelse skall inte ta beslut i detta ärende. 
Vi skickar detta vidare till Tävlingskommittén som 
som vi vet kommer att ta detta under överensende när man 
gör en utvärdering av årets KM och planerar nästa års KM. 
 
Styrelsen. 




