
 PROTOKOLL                             Sidan 1 av 3 
  
  
 Årsmöte (höstmöte) 1 nov. 2017 
 
   
 
 Tid Kl 19.00 
 
 Plats Kronobergs bil, Växjö 
     
 Hälsningsanförande 

Ordförande C-G Göthe välkomnade alla till detta välbesökta möte och vände sig till Stefan Ayaz 
från Kronobergs Bil och tackade för att vi får använda dessa lokaler till vårt höstmöte. Stefan 
hälsade oss välkomna. Kronobergs bil bjuder på dricka, kaffe, kaka och frukt.  
Klubbens ordförande C-G Göthe höll sedan ett anförande före årsmötet. Bifogas som ett särskilt 
dokument till detta protokoll. 

 
1 Mötets öppnande. 

 C-G Göthe öppnade mötet och hälsade ännu en gång välkommen till årsmötet. 
 
2        Fastställande av röstlängd för mötet. 

Röstlängden utgörs av den lista över röstberättigade medlemmar som upprättats i 
samband med ankomsten. Listan upptar 71 förbockade namn och mötet beslutade att 
fastställa denna som röstlängd. 
Listan bifogas arkivexemplaret.   BILAGA 1 

 

3 Val av ordförande för mötet. 

Att leda dagens förhandlingar utsågs Sven Johannesson             
 Sven tog över klubban och tackade för förtroendet. 
 

4 Val av sekreterare för mötet. 

Till mötessekreterare utsågs Bo Hansen. 
            
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet 

Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Mia Jonsson och Peter Rydell 
 

6      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Sven frågade om mötet utlysts på rätt sätt. 
Carl-Gustaf Göthe meddelade att kallelse utsänts via e-post till de medlemmar som har 
e-post 9 oktober, övriga medlemmar har fått kallelsen med vanlig post 3 veckor innan 
mötet. Den har också funnits redovisad på klubbens hemsida samt varit anslagen på 
kansliet. 
Det beslutades att mötet har utlysts på rätt sätt. 

 Kallelse och förslag till dagordning bifogas arkivexemplaret BILAGA 2 
 
 
En vecka före mötet fanns följande underlag till årsmötet på plats i kansliet 
 

 Verksamhetsplan 2018 för klubben BILAGA 3 
 Budgetförslag för 2018   SE BILAGA 4  
 Medlems- och spelavgifter för 2018 SE BILAGA 4   
 Investeringsbudget för 2018  SE BILAGA 4 

 
Detta material fanns också tillgängligt vid ingången till möteslokalen. 
 
Ett exemplar av dessa handlingar bifogas arkivexemplaret.  
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7        Fastställande av budget samt medlemsavgifter för 2018. 

Kassör Stig Malm visade en budgetpresentation och gick igenom klubbens ekonomiska 
situation och visade hur ställningen är just nu. 
Presentationen innehöll både medlemsavgifter, spelavgifter, ekonomiska situationen 
och budgeten för 2018. 
En sak som Stig tog upp var en rubrik i investeringsbudgeten, förvärv av en grävare. 
Denna grävare har kontant köpts under 2017 och minskar likvida medel och ökar 
avskrivningarna för 2017. Årsmötet beslutade att godkänna detta. 
En annan fråga var också om vilken ränta klubben har på lånen. Svaret var 4%. En 
ytterligare fråga var om drivingrangens intäkter från Pron Graham, om inte någon intäkt 
på 10% ingår i intäkterna. Svaret blev att dessa intäkter ligger längre fram i tid.  
Investeringsbudgeten togs upp speciellt och Sebastian Styrell, headpro, försvarade och 
förklarade behovet av vissa saker. 
  
Efter detta beslutade årsmötet att fastställa budgeten för 2018 i sin helhet.  
 
Bilagan innehåller Stigs hela powerpointpresentation.  BILAGA 4 

   
8  Fastställande av verksamhetsplan för 2018. 

Verksamhetsplan för 2018 har som framgått av ovan, medlemmarna haft tillgång till 
innan mötet.  

  Mötesordförande om vi kunde besluta om denna i sin helhet? Sven frågade 
om någon hade frågor. Inga frågor ställdes. 
 

  Årsmötet fastställde verksamhetsplanerna. BILAGA 3 
 

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

 Inga motioner har inkommit. .   
 

10 Övriga frågor. 

 1.    Bo Hansen lade fram ett förslag att indexeringen på banan ses över eller görs om. 

        Bo vill att banutvecklingskommittén tar tag i detta och ser vad man kan göra. BILAGA 5 

 

 2.  Bo Hansen läste också upp ett förslag att ändra banans sträckning som några av 
medlemmarna i klubben har diskuterat igenom. Även detta förslag lämnas över till 
banutvecklingskommittén om att man bildar en arbetsgrupp, som tar upp detta 
omgående. (efter mötet meddelades Richard Grügiel, kommittéordförande om 3 
personer, som är villiga att ingå i denna arbetsgrupp och omedelbart ta tag i detta)   

      BILAGA 6  
    

11 Utdelning av priser till årets klubbmästare. 

 Jörgen Emanuelsson delade ut priser till årets klubbmästare.  

Tyvärr var inte så många pristagare på plats, men alla fick applåder och då särskilt de 
som fanns på plats och tog emot sina priser. Marie Edvardsson, Elisabeth Ericsson, 
Werner Törnblom, Erik Engström och Daisy Hjertqvist genom ombud var på plats. En 
särskild eloge till Ulf Ericsson, som inte vann KM i H60, men vann DM H60, stort grattis 
till honom önskade prisutdelaren. BILAGA 7  

   

     





 
 

 
K a l l e l s e  

 

Styrelsen i Glasrikets GK Växjö 
kallar härmed medlemmarna till 

 

ÅRSMÖTE (höstmöte) 
 

Datum Onsdagen den 1 november 2017 
 

Tid  Klockan 19.00 
 

Plats Kronobergs Bil, Växjö 
 
Ärenden Stadgeenliga mötesförhandlingar 

 
Handlingar* Finns på kansliet den 18 oktober* 

*  
Förslag till budget medlemsavgifter och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- 
och räkenskapsåret, styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner med styrelsens 
yttrande finns tillgängliga den 18 oktober på kansliet och kan rekvireras per post eller annat 
lämpligt sätt från golfklubbens kansli samt tillhandahålls på årsmötet. 
 

Förslag till dagordning. 

 
1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

skall justera protokollet. 
6. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
7. Fastställande av budget samt medlemsavgifter  

för 2018. 
8. Fastställande av verksamhetsplan för 2018. 
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
10. Övriga frågor. 
11. Utdelning av priser till årets klubbmästare 
12. Mötets avslutning  



 
 

 
 
 
 
Kallelse till Årsmötet den 
1 november 2017, 
se omstående sida.  
 
 
Kort information om Glasrikets GK Växjös årsmöten 
 
Glasrikets GK Växjö har numera årsmöte två gånger om året. Här följer en kort information 
om vad höst- respektive vårmöte behandlar. 
 
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och 
ett vårmöte.  
 
Höstmötet skall hållas före december månads utgång och där beslutas om verksamhetsplan 
och budget för det kommande året. Verksamhetsplanen är den plan som årsmötet fastställer 
och som sedan styr personalens, styrelsens och kommittéernas inriktning av arbetet under 
det kommande verksamhetsåret. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från 
medlemmarna tas upp för diskussion och beslut. 
 
Vårmötet skall hållas före april månads utgång. På vårmötet fastställs resultat- och 
balansräkning för verksamhetsåret som avslutats 31 december och mötet beslutar om 
ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter sker val till styrelsen samt klubbens revisorer och 
valberedning väljs. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna tas 
upp för diskussion och beslut. Övrig information om klubben, banan, träningsverksamheten 
och andra verksamheter i klubben och distriktet lämnas i slutet av mötet. 
 
Rösträtt på ett årsmöte har den medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot 
klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har 
dock yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
 

Avsändare: 
Glasrikets Golfklubb Växjö 
Fylleryd 
355 92  VÄXJÖ 
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Verksamhetsplan 2018 för Glasrikets GK. 
 
Den övergripande målsättningen är att driva och utveckla klubben och hela golfanläggningen 
med utgångspunkt från golfsportens spelidé och idrottsliga krav. Klubben skall på ett miljö-
mässigt och i övrigt på bästa sätt eftersträva sina målsättningar och alltid ha följande i 
åtanke: 
Med vår idrottsverksamhet avser vi all verksamhet som syftar till att vi som medlemmar i alla 
åldrar blir bättre och aktivare som golfspelare genom att i organiserad form utbilda, 
vidareutbilda oss, träna och tävla. 
Styrelsen. 

 Styrelsen har i sitt arbete fyra ledord som värdegrund och som skall genomsyra all 
verksamhet och beslut som fattas. Ledorden är Trivsamhet, Prestigelöst, Kvalitet och  
Tillgänglighet. 

 För att på både lång och kort sikt kunna driva verksamheten vidare framåt fordras att 
klubben även fortsatt har en stabil och god ekonomi. 

 Styrelsen har en rullande treårsplan för medlemsutveckling, organisation, anläggningen, 
idrottsverksamheten och ekonomi. 

 Styrelsen kommer under det kommande verksamhetsåret verka för fördjupat samarbete 
mellan klubbarna inom vår region då vi tror att detta gynnar utvecklingen av golfsporten i 
stort. 

Medlemsutveckling. 
 Klubben har idag 724 fullbetalande seniorer och därtill kommer 129 

introduktionsmedlemmar. Målsättningen är fortsatt att klubben skall ha 850 fullbetalande 
seniorer. Antalet aktiva medlemmar i åldrarna upp till 21 år är 166. Målsättningen inför 2018 
är att öka detta till 200. 

 Målsättningen är att höja andelen aktiva kvinnliga medlemmar. Tyvärr har vi ännu inte 
lyckats med denna målsättning. Under 2018 kommer därför fördjupade ansträngningar att 
göras för att öka antalet kvinnor. Klubben kommer att utse någon som skall bevaka och 
använda oss av den erfarenhet som finns hos Svenska Golfförbundet och dess satsning på 
projekt ”50/50”. Önskvärt är att vi inom den löpande treårsperioden kan uppnå 30 % 
kvinnliga medlemmar. 

 Antalet aktiva knattar och juniorer har ökat betydligt. Knatteverksamheten blev i slutet av 
2017 lidande på grund av ledarbrist. Styrelsen kommer att lägga stor vikt vid att det kan 
rekryteras nya ledare då detta är mycket viktig verksamhet för klubben och dess framtid. 
 

Organisation. 
 Styrelsen konstaterar med stor tillfredsställelse att valberedningen nu består av en man och 

två kvinnor, samtliga mycket kompetenta för sitt uppdrag. 
 Styrelsen kommer fortsatt att verka för att det finns lämpliga kommittéer och att dessa 
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fungerar tillfredsställelse. Banutvecklingskommittén, som under de senaste åren, inte 
fungerat tillfredsställelse p.g.a. att ingen haft det övergripande ansvaret för denna kommitté. 
Denna brist är nu åtgärdat. 

 
Banan. 

 Headgreenkeepern kommer under 2018 an inleda en vidareutbildning i syfte att med de 
senaste rönen inom området kunna vidareutveckla vår redan höga kvalitet på banan. 

 Det är styrelsens skyldighet att tillsammans med headgreenkeepern sörja för att den 
maskinella utrustningen är fullgod för att kunna sköta banan på ett bra sätt. 

 Under förutsättning att höstmötet godkänner den föreslagna investeringsbudgeten för 2018 
kommer en mindre grävmaskin att införskaffas. Detta kommer att ge banpersonalen stora 
möjligheter till förbättringsarbeten. 

 Styrelsen konstaterar med stor tillfredsställelse att det nya övningsområdet kommer att 
kunna tas i drift våren 2018. 

 2018 kommer det att bli flera tees. Banan kommer då att ha tee 56, 52, 49, 45 och 41. De två 
sistnämnda teerna är avsedda för inte så långt slående damer.  

 Arbetet med att förbättra bunkrarna kommer att inledas. 
 Ett antal av de befintliga teerna kommer att planas ut och förses med ny dränering.  

 
Idrott, 

 Ha representation i alla åldersklasser i seriespelen. 
 Ge våra juniorer och knattar det stöd som behövs för deras sportsliga utveckling. Med glädje 

kan vi konstatera att några av våra lovande juniorer kommit långt i sin utveckling. 
Målsättningen är att även under vintertid kunna ge dessa bra träningsmöjligheter.  

 Tillsammans med klubbens PRO sörja för att det finns lektions- och träningsmöjligheter för 
alla kategorier av medlemmar och därmed sänka snittmedlemmens handicap. 

 Sträva efter att arrangera nationella tävlingar. 
 
Ekonomi. 

 Det är av yttersta vikt att likviditeten är fortsatt god. 
 Styrelsen har sedan tidigare en målsättning att årsresultat skall vara mins 500 000 kr. Denna 

målsättning kvarstår. 
 Klubben skall även 2018 fortsätta amortera på banklånen med oförändrad storlek. Detta 

utesluter inte att nya krediter kan tas om det behövs för att väsentligt förbättra anläggningen. 
 
Banutvecklingskommittén. 

 Beroende på att klubben inte hittat någon som varit villig att åta sig att vara sammankallande 
i denna kommitté har den varit inaktiv en längre tid. 

 Nu finns det en ansvarig och kommittén kommer snarast att påbörja sitt arbete i syfte att 
vara styrelsen och headgreenkeepern behjälplig med att ytterligare utveckla banan. 
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Damkommittén. 

 Vår plan är att fortsätta samarbetet med herrseniorerna och genomföra gemensamma 
tävlingar tisdagar och onsdagar. På tisdagarna blir det 9-hålstävlingar och på onsdagar 18-
hålstävlingar. 

 Eftersom vår målsättning är att skapa fler möjligheter för fler kvinnor att spela mer golf 
planerar vi också att på något sätt ha tider där enbart damer kan spela, både förmiddag och 
kväll. 

  Vi vill behålla och utveckla vårt samarbete med Alvesta, Rockatorp, Ramkvilla och Växjös 
golfklubbars damkommittéer, genomföra resor till andra klubbar och arrangera sociala 
aktiviteter. 

 Vi kommer också att delta i Damklubban, som är ett utbyte mellan Alvesta, Växjö, Lagan, 
Värnamo, Älmhult och Glasrikets golfklubbar. 

  
 
Fastighetskommittén. 

 Löpande underhåll/tillsyn av klubbens byggnader 
 Kontroll och översyn av ventilationssystem i klubbhuset. 
 Sedan husvagnsparkering anordnats, komplettera med hägnader och skyltning av 

parkeringsområdet 
 
Juniorkommittén. 
       •    Öka antalet golftränande juniorer i Glasrikets GK 
       •    Öka antalet juniormedlemmar i Glasrikets GK 
       •    Erbjuda golftränande juniorer träning med god kvalitet 
       •    Att utveckla Glasrikets GK övningsområden för golfäventyret, 30, 50m 100m bana 
       •    Underlätta förvaringsmöjligheterna för juniorernas utrustning 
       •    Öka samarbetet mellan klubbarna i regionen 
       •    Skapa möjligheter för juniorerna att börja tävla på olika nivåer 
       •    Utveckla Dackeligan med närliggande klubbar 
 
Medlemskommittén. 

 Medlemskommittén ska ansvara för att tillsammans med de andra kommittéerna genomföra 
Golfens dag 26 maj 2018. 

 Medlemskommittén ska genomföra minst ytterligare ett arrangemang för att öka den sociala 
gemenskapen på klubben.  

 Medlemskommittén ska under 2018 arbeta för att det finns golfvärdar alla helgdagar under 
säsong när det inte är tävling.  

 
Miljökommittén. 
Med arbetsmiljö och yttre miljö som ledord ska miljökommittén: 
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 Ha en fortsatt god kommunikationsnivå mellan styrelse, personal, medlemmar och gäster. 
 Med de medel som står till förfogande bidra till personalens kompetensutveckling och 

trivsel. 
 Ansvara för att klubbens arbetsmiljöarbete utvecklas genom ständig förnyelse. 
 Få fler medlemmar att engagera sig i miljöarbetet. 
 Förbättra den enskildes medlemmens miljökunnande genom information. 
 Ansvara för den årliga genomgången av policy för arbetsmiljö och yttre miljö. 

 
Med de medel som står till förfogande förbättra miljön genom att: 

 Kontrollera att klubbens målsättning och åtagande avseende arbetsmiljö och yttre 
miljöfrågor fullgörs. 

 Kontrollera att detta sker i enlighet med lagar och ingångna avtal. 
 Ha en väl fungerande, ändamålsenlig och miljövänlig maskinpark. 
 Ansvara för att skyltar och informationsmaterial underhålls. 

 

Regel- och hcpkommittén. 
Kommittén avser att under verksamhetsåret genomföra och medverka i följande aktiviteter 

  
 Genomföra minst två kommittémöten under verksamhetsåret samt vid behov av beslut i 

övriga angelägna frågor överlägga via mail- eller telefonkontakt inom kommittén. 
 Inbjuda klubbens medlemmar till en praktisk regelvandring inför kommande golfsäsong 

samt att, om önskemål finns, genomföra fortbildning och uppfräschning av regelkunskaper. 
 Medverka vid regelutbildning för nya golfare.   
 Genomföra översyn av klubbens lokala regler inför det kommande spelåret samt vid behov 

medverka till att utforma tillfälliga lokala regler.  
 Ansvara för rätt utformning och placering av markeringar på banan. 
 Årligen bevaka och vid behov genomföra handicaprevision av klubbens medlemmar. 
 Besluta i inkommande handicapfrågor. 

 

 
Seniorkommittén herrar. 

Planerade aktiviteter inför vintersäsongen är:  

 Gymnastik i Simhallen varje torsdag tom mars månad, även damer. 
 Vintergolf på banan, deltagande i Vinter cup, när vädret tillåter spel. 
 Ev. träff i klubbstugan på onsdagarna när golf inte går att genomföras. 
 Boule på fredagarna i Boulehallen. 
 Deltaga i ideellt arbete på och utanför banan, röjning m m. 
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Planerade aktiviteter för sommarsäsongen:  

 Spel varje tisdag och onsdag. Samarbete med damerna. Flaggolf i juni.  
 Sommar cup och matchspel under hela säsongen. 
 Utbyte i Gubbaklubban med klubbarna, Alvesta, Lagan, Älmhult, Växjö.  
 Kristallcupen mot Växjö GK i september.  
 Spel om vandringspris mot Ronneby GK i maj och augusti.  
 Deltagande i seriespel, H 70 (2 lag), H80 (1 lag). 
 En vårresa och en höstresa, endagars, tillsammans med damerna 
 Fortsätta med att få in så mycket information som möjligt på hemsidan. 

 

Sponsorkommittén. 

 Vårt mål är att hålla kontakt med befintliga sponsorer, men samtidigt jobba i gruppen med 
att bearbeta nya målgrupper. 

 Sponsorkommittén har som inriktning att i första hand kontakta företag i närområdet t.ex. 
Norremarksområdet, men självklart så tar vi också kontakter med företag i hela Växjö och 
dess närområde.  

 Målsättningen är att sälja in Glasrikets golfklubb som en bra samarbetspartner där både unga 
och äldre skall trivas. Klubbens ungdomsverksamhet är en viktig del. 

 Tillsammans med tävlingskommittén samordnar vi med sponsorer så att årets tävlingar skall 
fungera med prisbord och annat.  

 Årets sponsortävling som tidigare varit i september kommer att hållas under våren, då vi tror 
att fler har möjlighet att medverka. 

 Medlemmar i sponsorkommittén är: 
Inge Adolfsson, C-G Göthe, Jörgen Emanuelsson, Matz Andersson, Krister Holgersson, 
Marino Persson, Graham Crisp, Ann-Helén Peterson. 

Tävlingskommittén. 

För 2018 planerar vi: 
 Att arrangera 13 - 15 klubbtävlingar exklusive KM (14 tävlingar exklusive KM under 2017). 
 Att minst en tävling av ovan nämnda tävlingar ska arrangeras där överskottet går till 

välgörande ändamål. 
 Att varje tävling ska ha en huvudsponsor. En tävling utan sponsor arrangeras inte. 
 Att ha ett varierande utbud av tävlingsformer för att locka så många tävlande som möjligt, 

både från Glasrikets GK och från andra klubbar. 
 Att arrangera våra tävlingar på ett sådant sätt att våra tävlanden blir nöjda och återkommer 

samt pratar väl om Glasrikets GK. 
 Driva klubbens tävlingsverksamhet på ett sådant sätt att det ger ett ekonomiskt överskott. 
 Att arrangera seriespel eller andra tävlingar vi får tilldelat av Smålands Golfförbund. 
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Tävlingskommittén och ett antal tävlingsfunktionärer är de som planerar och genomför klubbens 
tävlingar. Målsättningen inför 2018 är att öka antalet tävlingsfunktionärer bland våra medlemmar. 
Dessutom måste/bör fler yngre ledamöter väljas in i tävlingskommittén. Detta för att säkerställa 
tävlingsverksamheten för kommande år. 
 
 
 
Växjö i oktober 2017 
Glasrikets GK 
 
Styrelen 



Budget 2018 Glasrikets GK

Intäkter

Från medlemmar 2018 2017

S:a från medlemmar 5 126 153 4 779 964

Städavgifter, netto 155 000 151 400

Medlemsavgifter + Spelavgifter 4 971 153 4 628 564

Intäkter från medlemmar



Medlems och Spelavgifter 2018

Spelarkategori Antal Medlavg. Spelavg. År 2018 Höjn

kr/medlem medlavg Summa

Seniorer aktiva med spelrätt 450 1 850 3 650 5 500 50 2 475 000

Seniorer utan spelrätt 289 1 850 3 900 5 750 50 1 661 750

Intoduktionsmedlemmar 110 1 800 2 150 3 950 0 434 500

Seniorer passiva med spelrätt 160 300 0 300 0

Medlemskap Lilla Banan med spelrätt 60 1 400 400 1 800 0 108 000

Medlemskap Lilla Banan utan spelrätt 55 1 400 600 2 000 0 110 000

Långboende 15 1 800 1 250 3 050 0 45 750

Studerande 40 1 650 0 1 650 50 66 000

Äldre Juniorer 55 1 150 950 2 100 50 115 500

Yngre Juniorer 60 850 600 1 450 50 87 000

Knattar 10 450 400 850 50 8 500

Anställda 6 1 600 0 1 600 0 9 600

Övriga seniorer ( sponsorer ) 9 1 850 1 200 3 050 50 27 450

Hedersmedlem 14 0 0 0 0 0

Nybörjare 73

5 151 450

Agår moms -180 297

Netto 4 971 153



2018 2017
Greenfee Stora-banan 850 000 700 000
Greenfee Lilla-banan 120 000 100 000
Drivingrange 75 000 75 000

Greenfee 2017 2016

Stora banan 895 000 852 000

Lilla banan 154 000 150 000

Summa 1 049 000 1 002 000 (+ 50 000)

Greenfee och Driving Range

Inför 2018 har vi beslutat att höja ordinarie Greenfee med 25 kr



Sponsorintäkter 400 000 400 000
Startavgifter 135 000 140 000
Uthyrning av bana 250 000 112 000
Uthyrning restaurang 50 000 50 000
Bidrag, för lokal av V-ö Kommun 112 000 142 000
Bag förvaring 55 000 55 000
Shopen 44 000 81 000
Golfhäftet 55 000 48 000
Övriga intäkter 113 000 131 000

Övriga intäkter

Summa intäkter 7 385 153 6 813 964



Maskiner bana Investering Utbetalningar

Klippare 600 000

Första förhöjd engångsbelopp 90 000

Grävare 400 000

Första förhöjd engångsbelopp 60 000

Vält 150 000

Första förhöjd engångsbelopp 22 500

Klubbhus/restaurang/parkering

Husvagnsparkering 100 000 100 000

Klubbhus 150 000 150 000

Totalt investeringar 1 400 000 422 500

Investeringsbudget 2018 Glasrikets GK



Investeringsbudget 2018 Glasrikets GK 

Uppdaterad
Investeringar 2018 2018
Maskiner bana Investering Utbetalningar
Klippare 600 000
Första förhöjd engångsbelopp 90 000
Grävare 400 000 betald 2017

Vält 150 000
Första förhöjd engångsbelopp 22 500

Husvagnsparkering 50 000 50 000
Klubbhus, eventuellt utbyggnad 150 000 osäkert

Totalt investeringar 1 350 000 162 500



Driften av anläggningen 2018 2017

Driftskostnader bana 1 648 535 1 650 540

Arbetskraftskostnader 2 243 519 2 035 290

Underhåll Fastigheterna 407 000 349 000

Sponsorarrangemang 15 000 15 000

Övriga gem. Kostn. 100 000 100 000

S:a driften anläggningen 4 414 054 4 149 830

Kostnader



Arbetskraftskostnader 817 242 814 504
Tränararvode 170 000 150 000
Hyra internt 16 000 16 000
Varor inköp kanslishop 36 000 70 000
Inköp Golfhäftet 35 000 32 000
Kontorsmaterial/maskiner 28 000 28 000
Främmande tjänster, rev, bank 40 000 45 000
Telefon o porto 25 000 25 000
Banhyra SGAB 265 000 118 720
Avgifter Golfförbunden 221 067 205 152
S:a klubb & kansli 1 653 309 1 504 376

Kommittéer
Sport- och Juniorkommitté 89 000 89 000
Tävlingskommitté 12 000 12 000
Övriga kommittékostnader 42 500 42 500

Summa kostnader 6 210 863 5 797 706



RESULTAT KONCERN 406 329 227 799

Avskrivningar 390 500 400 000
Räntor 377 460 388 460

RESULTAT FÖRE AVSKR 1 174 289 1 016 259



Resultat 
Prognos

2017

Utfall
2016

Uppdaterad 1 november

Resultat GGK, jan – okt 1 387 504 1 332 663

Resultat SGAB, jan – okt 414 684 818 336

Resultat 31 oktober 1 802 188 2 150 999

Löner -520 000

Räntor -95 000 981 543

Avskrivningar -70 000

Fakturor -350 000

Beräknat resultat 767 188 1 169 456



Budgetförslag 2018

Glasrikets GK
Intäkter Kostnader

Budget Budget Budget Budget

Från medlemmar 2018 2017 Driften av anläggningen 2018 2017

Medlemsavgifter+Spelavgifter 4 971 153 4 628 564 Driftskostnader bana, range 1 648 535 1 650 540

Städavgifter, netto 155 000 151 400 Arbetskraftskostnader inkl soc. avg 2 243 519 2 035 290

S:a från medlemmar 5 126 153 4 779 964 Underhåll Fastigheterna 407 000 349 000

Sponsorarrangemang 15 000 15 000

Övriga intäkter Övriga gem. Kostn. 100 000 100 000

Greenfeeint. Stora-banan 850 000 700 000 S:a driften anläggningen 4 414 054 4 149 830

Greenfeeint. Lilla-banan 120 000 100 000

Drivingrange 75 000 75 000

Sponsorintäkter 400 000 400 000 Arbetskraftskostnader inkl soc. avg 817 242 814 504

Startavgifter 135 000 140 000 Tränararvode 170 000 150 000

Uthyrning av bana 250 000 112 000 Hyra internt 16 000 16 000

Uthyrning restaurang 50 000 50 000 Varor inköp kanslishop 36 000 70 000

Bidrag, för lokal av V-ö Kommun 112 000 142 000 Inköp Golfhäftet 35 000 32 000

Bagförvaring 55 000 55 000 Kontorsmaterial/maskiner 28 000 28 000

Shopen 44 000 81 000 Främmande tjänster, rev, bank 40 000 45 000

Golfhäftet 55 000 48 000 Telefon o porto 25 000 25 000

Övriga intäkter 113 000 131 000 Banhyra SGAB 265 000 118 720

S:a övrigt 2 259 000 2 034 000 Avgifter Golfförbunden, SGF,GIT,GDF 221 067 205 152

Summa intäkter 7 385 153 6 813 964 S:a klubb & kansli 1 653 309 1 504 376

Kommittéer

Sport- och Juniorkommitté 89 000 89 000

Tävlingskommitté 12 000 12 000

Övriga kommittékostnader 42 500 42 500

S:a kommittékostnad 143 500 143 500

Summa kostnader 6 210 863 5 797 706

RESULTAT FÖRE AVSKR 1 174 289 1 016 259

Avskrivningar 390 500 400 000

Räntor 377 460 388 460

RESULTAT KONCERN 406 329 227 799



   
  Årsmöte (höstmöte) 1 november 2017 
                                                                           Övriga frågor: om indexering 

                                           Bilaga 5 
 
 
 

 

Justera indexeringen på Glasrikets GK? 
 
 
Jag föreslår att indexeringen på vår golfbana ses över eller görs om, så vi 
kanske kan hamna lite närmare hålens ranking/svårighetsgrad än som det 
är idag. 
Enligt SGF bör summan av indextalen för resp. hålgrupp om 3 vara mellan 
27 och 30. 
Våra tal är 32, 24, 34, 27, 25, 29 d v s endast 2 är enligt förslaget. Att få till 
det är inte lätt, jag har försökt, men det behövs mer kunskap. 
Här är ett par exempel på vår bana: Denna statistik jag relaterar är 
snittrankingen från de senaste 5 årens tävlingsstatistik på vår bana. 
Hål 5 Index 5, ranking 18, d v s lättaste hålet på banan. 
Hål 6 Index 2, ranking 15, ett av de lättaste hålen på banan. 
Hål 13 Index 17, ranking 4, lätt enligt index, men mycket svårt enligt 
rankingen, År 2017 var det t o m precis efter hål 14 d v s ranking 2. 
Min fråga: Kan någon se över detta och eventuellt justera INDEXEN så det 
kan stämma överens lite mer mot rankingen/svårigheten på hålen? 
 
Skulle detta inte vara möjligt, har jag ändå en idé/förslag: Sätt upp en liten 

klisterskylt vid varje hålskylt:  DETTA HÅL HADE ÅR 2017 RANKING 4 
(4:an klistras dit med en klisterlapp och kan således bytas varje år om så 
behövs.) 
 
Bo Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
  Årsmöte (höstmöte) 1 november 2017 
                                                                                Övriga frågor: ny bansträckning 

                                           Bilaga 6 
 
 
 

 
Förslag att ändra banans sträckning på Glasrikets GK 
 
Det finns ganska många medlemmar, som föreslagit att vi bör ändra vår banas sträckning 
genom att börja med hål 1 på nuvarande hål 10. 
Många klubbar ändrar ju om sina banor då och då till det bättre. 
 
Några argument har kommit fram: 
 

1. Hål 10 -18 anses svårare och därför, för de flesta, bättre/trevligare att börja med. 
2. Börja på ett par 3-hål är bättre än som nu par 5. 
3. Befintligt hål 9 blir hål 18 rakt in mot klubbhuset, kansli, restaurang m m. Trevligt 

för alla. 
4. Tidigare var kaffestugan ett argument för att ha hål 10 där det är idag. Inte särskilt 

vackert och ”byggnaden” kan vid förändrad bansträckning utgå. 
5. Det går inte att slå ut på hål 10 förrän spelarna har hålat ut. Ingen stress för nästa 

boll att slå ut för tidigt alltså. 
6. Vi har den längsta promenaden mellan hålen 10 och 11 i början av rundan. För 

många är detta positivt. 
7. 2 st efterföljande hål med par 5 gör att det blir bättre flyt mellan bollarna. 
8. Flytta golfvärdskuren ner mot blivande hål 1. 
9. Banans signaturhål nuvarande 8 blir nummer 17. Rolf Collijn ansåg att ”nuvarande 

hål 8-9 gör en naturlig och elegant avslutning till en i övrigt tilltalande bana.” 
10. Nuvarande hål 1:s 56-tee kan göras om till ett fantastiskt utslag för hål 10 med 

trappor, buskar, m m. 49-utslaget kan ju också fixas till! 
11. Logistiken kring klubbhuset blir mycket bättre. 

 
Finns det inget negativt med detta? 
Nej, i stort sett ingenting. Det är naturligtvis förenat med lite kostnader, men inga stora 
kostnader påstår vi. 

 
Summa summarum:  
 
Jag och många med mej tycker att fördelarna överväger stort.  
Vi som diskuterat detta, hemställer att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp, som kan 
börja jobba med det här omgående.  
 
Bo Hansen 

 
 



 

 

VINNARE KM-KLASSER 2017 

D30 Marie Edvardsson 

D50 Elisabeth Ericsson 

H30 Pär Lindberg 

H40 Per Carlsson 

H50 Asle Gröstad 

H60 Peter Kabbenäs 

H70 Bernth Martinsson  

H80 Werner Törnblom 

 

Gräv-Olles Vandringspris Erik Engström 

Klubbmästare Dam Elisabeth Ericsson 

Klubbmästare Herr Pär Lindberg 

Herr Junior  Erik Engström  

Dam Junior  Daisy Hjertqvist  




