HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB
Tid: måndag 29 november 2021 kl.19:00
Plats: Falkenbergs Nya bibliotek - Argus Salen

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET
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 justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.

6

Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter samt budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.

7

Fastställande av antalet styrelseledamöter.

8

Val av
a. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år.
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) verksamhetsår.
c. Två (2) revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
d. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 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

Övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmöte.
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Vår vision:
• Att vara det självklara valet av golfanläggning för alla som söker hög
kvalité
• Att skapa möjlighet till friskvård, glädje och gemenskap för medlemmar,
gäster och samarbetspartners
• Att ha höga ambitioner i vårt miljöarbete

Verksamhetsplan 2022
Sammanfattning
Styrelsen kommer 2022 fortsätta arbeta för att stärka klubbens organisation och ekonomi för att skapa
en långsiktig stabilitet. En stabil ekonomi är grunden för att kunna upprätthålla en verksamhet och
anläggning i toppskick med god tillgänglighet för medlemmar och gäster.
Våra banor har varit i gott skick under hela året, vilket har bidragit till att ytterligare stärka Falkenbergs
Golfklubbs varumärke. Coronapandemin fortsatta inverkan på vårt samhälle har minskat och golfspelet
i Sverige och Falkenbergs Golfklubb har minskat från förra årets toppnoteringar. Detta har lett till att
tillgängligheten på våra banor har ökat. Falkenbergs Golfklubb har under året även arbetat med att öka
den genomsnittliga greenfeen, för att på så sätt öka intäkterna från våra gäster.
Fokus för banorna under 2022 skall vara fortsatt hög kvalitet som främjar en bra upplevelse och
attraherar gäster.
Falkenbergs Golfklubb kommer under 2022 att arbeta för att ha en fortsatt hög kvalitet i välkomnandet
och omhändertagandet av både medlemmar och gäster.
För att uppnå ovanstående och en budget i balans föreslås en höjning av medlems-och spelavgifterna.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2022 föreslår styrelsen en budget med ett balanserat resultat med hänsyn tagen
till det behov av underhåll som byggts upp under tidigare år.
Målsättningen är att fortsatt jobba med att utökad kontroll över ekonomin i syfte att bättre kunna arbeta
med ekonomistyrning. Styrelsen fortsätter utveckla driften av anläggningen i bolagsform.
Målsättningen är också att fortsätta utveckla långtidsplanerna för verksamheten innefattande underhåll,
investeringar, likviditet och resultat.

Banutveckling
Under säsongen 2022 ska extra fokus fortsatt läggas på att stärka spelupplevelsen på hål 19–27 för att
i större utsträckning motsvara de höga kvalitetsförväntningar vi har på hål 1–18. Detta kommer
förhoppningsvis även att leda till att de spelare som väljer att spela endast 9 hål väljer denna slinga.
Det frigör mer tillgänglighet på 18 hålsbanan. Ligger även i linje med vår vision med hög kvalité på hela
anläggningen samt att vi tänker på framtiden med stigande ålder på våra medlemmar som väljer att
spela nio hål. Det främjar också att vi kan få fler 19–27 hålsmedlemmar i framtiden.
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Vår bandesigner har föreslagit att ta bort ganska mycket träd / björk på banan för att skapa bättre
förutsättningar för de träd som ska finnas kvar samt för att skapa mer luft då banan blivit smalare och
smalare med åren. Detta främjar också underhåll och spelupplevelse.
Vi kommer att fortsätta att bygga fler ”åsk-och vindbås” under 2022.
I en långsiktig plan vill styrelsen också skapa möjligheter för att realisera saker i den Masterplan som
gjorts för banan och som också medför en ändrad / förbättrad bansträckning samt ökad säkerhet runt
både bana och Driving Range.
Vi har ansökt om bidrag från kommunen gällande förbättring av WC på banan. Vi kommer i slutet av
2021 att skicka in en ansökan till Arvsfonden om ett bidrag gällande orange tee för 27 hål och att
asfaltera vägarna på hela anläggningen. I budgeten 2022 finns utrymme för den obligatoriska
självfinansieringsgrad på 25 % som Arvsfonden kräver i motprestation.

Regel- och Handicapsverksamhet
Regel- och handicapverksamheten planerar att under verksamhetsåret 2022 genomföra följande
aktiviteter:
-

Enligt behov utbilda klubbens kommittéer, ligor, juniorer och medlemmar i golfreglerna under
perioden mars – april.
Uppdatera klubbens lokala regler inför 2022
Vara rådgivande avseende tävlingsbestämmelser för tävlingar
Klubben har gjorde en mätning av banorna under hösten 2020. Detta innebär att klubbens
banor komma att vara uppdaterade med rätt mått på hålen, uppdaterade index på hålen i
enighet med de förändringar som gjorts de senaste åren enligt masterplan.
Vi kommer att få uppdaterade slope – värden för våra banor.
Paragolf

Paragolfverksamheten har påverkats hårt av Covid-19 pandemin och vi hoppas detta släpper inför
2022. Både träning och tävling finns med i planerna.
Paragolfverksamheten domineras av träning för funktionsnedsatta.
Träningarna kommer att pågå från maj-september och kommer att ske på bestämda dagar och tider.
Merparten av träningarna leds av Emma Dantorp, PGA Qualified Professional vid Falkenberg Golf
Academy.
I anslutning till träningarna kommer det att planeras in tid för social gemenskap
Paragolf träning; Golfträning för de som är golfare och har en funktionsvariation. De spelar golf idag
men vill få professionell hjälp med att förbättra sitt golfspel.
Golf i rehabiliteringssyfte; Golfträning för de som är nyskadade och vill komma i gång med en aktivitet.
Gäller både de som spelat golf innan skadan/sjukdomen och de som aldrig hållit i en golfklubba.
Träningen är öppen både för golfare och icke-golfare.
Om det kommer att vara möjligt planerar vi att arrangera en tävling på Västtouren, där Hallands
Golfförbund numera ingår tillsammans med Göteborg, Bohuslän-Dal och Västergötlands Golfförbund.
Vi skall fortsätta att utveckla befintliga kontakter och utöka vårt kontaktnät.
Ta fram underlag till bidrag för Paragolfverksamheten. Medverka i anpassningen av anläggningen.
Marknadsföra paragolf till styrelse, anställda, kommittéer, shop, medlemmar och utomstående.
Involvera och informera resten av klubben – belysa fördelarna med bra paragolfverksamhet.
Fbg GK är registrerade på ParaMe, som är en ny webbplats framtagen av Parasport Sverige. Den
informerar personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till Parasport. Målet är att göra
idrottsrörelsen i Sverige mer inkluderande och tillgänglig för fler.
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Vision 50 / 50
Falkenbergs Golfklubb påbörjade under 2020 arbetet med vision 50 / 50 tillsammans med SGF.
Klubbens resa mot ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige fortsätter under 2022 och är ett
långsiktigt arbete. För att behålla medlemmar och attrahera nya målgrupper måste vi utmana oss
själva och utvecklas i takt med samtiden. Det är en av Golfsveriges viktigaste framtidsfrågor och här
har en grupp medlemmar lagt ner mycket tid under 2021 för att ”spana” och fastställa olika saker som
klubben bör arbeta framåt med. Att 50 / 50 projektets uppstart har påverkat klubben tänkande och
beslut går redan att utläsa i många av de åtgärder som både gjorts och som är planerade för
framtiden.
Tävlingsverksamhet
Vi har lyckats rekrytera fler personer till att vara med i denna verksamhet under 2021 och vi är hälften
män och hälften kvinnor. Många av de ”gamla” tävlingarna kommer igen 2022 men vi ska försöka
anordna någon mer tävling, framför allt singeltävling har prioritet.
Arbetet med att få fler tävlingar, fler sponsorer, att kunna attrahera fler att deltaga fortsätter under
2022. Styrelsen kommer att träffa tävlingsverksamheten under höst/vinter för att lägga upp planer för
2022. Vi har också som mål att göra klubbmästerskapet till en mer attraktiv tävling med fler deltagare.
Klubben har också som mål under 2022 att anordna en utbildning i hjärtstartaren för
tävlingsverksamheten och för de medlemmar som vill.

Damverksamhet
Denna verksamhet har gått från klarhet till klarhet de senaste två åren. Flera olika aktiviteter ordnas
under året och tisdagarna på 9-hålsbanan är en viktig social aktivitet för många av våra medlemmar.
Styrelsen kommer att träffa damverksamheten under höst/vinter för att lägga upp planerna för 2022.

Elit- & Junior verksamhet
Vi hoppas att tävlingsgolfverksamheten inte kommer att påverkas av Covid-19 pandemin 2022. Både
träning och tävling finns med i planerna som tidigare.
•

Att genomföra verksamheter för klubbens juniormedlemmar för deras utveckling som
golfspelare och individer; exempelvis lovverksamhet, egen juniortour på klubbnivå, sociala
aktiviteter, avslutningar osv.

•

Juniorverksamheten ska sträva efter att skapa social gemenskap och klubbkänsla, samt att
bevara klubbens traditioner.

•

Sträva efter att höja den fysiska prestationsförmågan, samt att förbättra spelskickligheten.

•

Uppmuntra spelare att representera (tävla) för Falkenbergs GK

•

Att delta i nationella seriesystemet, JSM Klubblag, Göteborgs Golf Cup.

•

Att ha representation av juniormedlemmar i Teen Tour och Teen Cup.

•

Att arrangera juniortävlingen Falkenberg Junior Open.

•

Att ha representation av junior- och elitspelare på elitnivå.

•

Att utveckla det ideella engagemanget bland klubbens medlemmar vid träningar och tävlingar.

•

Att rekrytera fler junior via prova på aktiviteter.
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Mål för Elit-& juniorverksamheten 2022
•
•
•
•
•
•

Öka antalet juniorer i träningsverksamhet, jämfört med 2021
Öka antalet tjejer i verksamheten
Att spela JSM-klubblag
Öka antalet spelare på Hallandstouren, Teen Tour och Teen Cup
Ha ett Elitlag i seriespelet (Dam och Herrar)
Att delta med lag i varje omgång av Hallands Junior Cup

Långsiktiga mål med Elit-& juniorverksamheten (2025)
•
•
•
•
•

Klubbens juniorverksamhet skall uppgå till 10% av klubbens medlemmar
Vara mest attraktiva golfklubb för juniorer i Halland
Elitlagen ska ligga i toppskiktet av seriesystemet
Klubben skall vara representerad på de olika tävlingsnivåerna från junior till elit
Att ha som mål att arrangera minst en elittävling för juniorer utöver Falkenberg Junior Open

Årsavgifter
Styrelsen har under året sett över intäktsstrukturen i föreningen. Genomförd benchmark ger vid
handen att medlems delen av en golfklubbs ekonomi bör utgöra 70–75% av intäktmassan. Det här är
ett nyckeltal som används av några av de förhållandevis välmående golfklubbarna vi undersökt. I vår
golfklubb står intäkterna från medlemsavgifter nu för knappt 68% av den årliga omsättningen,
(föregående år 65%).
Ovanstående ger oss anledning att över de kommande åren se över hur vi ligger till i förhållande till
detta nyckeltal och ger oss också anledning att försöka öka medlemsintäkterna. Avgiften för ordinarie
A-medlemskap höjs och i medlemskapet ingår precis som 2021 vårt fina förmånshäfte.
Förslag på höjning av medlemsavgifterna för 2022 baseras på dramatiska prisökningar på
energiområdet, el och drivmedel. Dessutom ökar priserna på råvaror, såsom sand, gödsel och
reservdelar till maskiner.
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FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMS- OCH SPELAVGIFTER
Styrelsen föreslår följande medlems- och spelavgifter 2022

Kategori Senior

Medlemsavgift

Spelavgift

Total avgift

Diff

A
(fullvärdig)

1000

6 500

7 500

300

B
Begränsat
Medlemskap

1000

4 400

5 400

200

C-medlem
(19–27)

1000

4 400

5 400

200

D
(Greenfeemedlem)
1 fritt spel ingår

1000

1 200

2 200

100

CSN-medlem

1000

2 700

3 700

-

Anställd medlem

1000

1000

200

Vilande medlem

1000

1 000

-

300

300

Hedersmedlem
Kö
Kategori Junior
0 - 12

500

600

1 100

-

13 - 18

500

1 600

2 100

-

19 - 21

500

2 600

3 100

-

Vilande junior

500

0

500

100
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PROGNOS FÖR 2021 OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022

Prognos
2021

Budget
2022

Totala årsavgifter *

7000*

8920

Greenfee och företagsgolf

3062

2650

Försäljning Sponsorreklam

470

450

Tävlingar

394

200

Träning

170

175

Övriga intäkter

1330

797

Totala intäkter

12 426

13 192

Träning och tävling

836

780

Marknadskostnader

75

110

Fastighetskostnader

2160

1250

Bankostnader

2244

2900

Arrende banan

495

505

Övriga

1386

1152

Personalkostnader

5273

5 300

12 469

11 997

-44

1195

Avskrivningar

1047

1034

Räntenetto

104

89

-1195

72

Intäkter

Kostnader

Summa kostnader före
avskrivningar
Resultat före avskrivningar o
räntenetto

Skatt på årets resultat
Resultat före justering

1384*

Justerad periodisering*

189

Driftresultat
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72

Förklaringar i korthet till prognos 2021
*Med anledning av att styrelsen beslutade om att fakturera ut årsavgifterna i slutet
av 2020 uppstod en periodiseringsfelaktighet under bokslutsarbetet.
Medlemsavgifterna till föreningen bokades som en intäkt för 2020 (1384 tkr) och
inte för 2021. Effekten blev då att resultatet för 2020 blev för högt, och resultatet
för 2021 kommer att bli lika mycket lägre. Sammantaget blir dock resultatet för de
båda åren positivt balanserade.

-

Fastighetskostnaderna har ökat under 2021 beroende på reparationer och
underhållsarbete. Vi har påbörjat arbetet med att upprusta på kort sikt, med syfte
att långsiktigt arbeta av den uppkomna ”underhållsskulden”. Under 2021 har vi
huvudsakligen fokuserat på att hantera denna skuld, för att med början 2022
investera i att utveckla andra delar av anläggningen.

-

Nya investeringar har gjorts under året, viket visar sig i att avskrivningar ökar något.

-

Sammantaget visar 2021 prognos något bättre driftsresultat än föregående år.
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VAL
STYRELSE
För verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft följande ledamöter:
Ordförande:

Fredrik Afzelius

Vice ordförande:

Jeanette Bertilsson

Ledamot:

Niklas Sällström

Ledamot:

Mats Karlsson

Ledamot:

Christian Kleen

Ledamot:

Agneta Gunnarsson

Ledamot:

Anna Stakeberg

______________________________________________________________
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordförande:
Nyval 1 år,

Anders Bengtsson

Ledamot:

Niklas Sällström

Ledamot:

Mats Karlsson

Ledamot:

Christian Kleen

Ledamot:
Omval 2 år

Agneta Gunnarsson

Ledamot:
Omval 2 år

Jeanette Bertilsson

Ledamot:
Nyval 2 år

Kim Webrell

Valberedning:
Omval 1 år

Fredrik Swensson - Sammankallande

Valberedning:
Omval 1 år

Kristian Gårdenfelt

Valberedning:
Nyval 1 år

Kalle Nilsson

Revisor:
Omval 1 år

Henrik Ahlgren

Revisor:
Omval 1 år

Johnny Skoog

Valberedningen har utgjorts av:
Jan Sylvén (sammankallande) Kristian Gårdenfelt och Fredrik Swensson
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Motioner till Höstmötet 2021
Motion 1
De allra flesta som har någon fritidsaktivitet som exempelvis tennis, badminton, paddel, fotboll eller
annan aktivitet har en eller flera tider bokade vecka efter vecka.
Vi inom FBG har, vad vi vet, aldrig provat detta, med undantag för vissa grupper (Club 65 på
måndagar och damerna tisdagar och torsdagar).
Vi tror det skulle vara mycket uppskattat bland många medlemmar att ha en fast tid för spel varje
vecka. Både för sin egen del och för de som har familj. Särskilt uppskattat hos de som jobbar, och som
noga behöver planera sitt golfspel.
Vi föreslår därför att Falkenbergs GK testar ett system där alla A- medlemmar kan boka en fyrboll varje
vecka med undantag av lördagar hela dagen, söndagar fram till 13.00 och juli månad.
Önskemål om dag och ungefärlig tid skickas in till klubben i god tid före säsongsstart.
För att inte belasta klubbens personal bildas en ”bokningskommitté” som hanterar önskemålen och
lägger in bokningarna i GIT. Denna kommitté lägger också ”pusslet” om det är fler som vill ha samma
tid.
Klubbchefen eller den som sköter bokningarna av tävlingar, greenfeegäster och företagsgolf skall dock
ha rätt att föreslå en annan förbokad tid, så inte klubben förlorar intäkter.
Tider som är förbokade skall – om de inte ska användas – avbokas senast 4 dagar innan.
Inför klubben en så kallad ”No Showavgift” skall denna också gälla för förbokade tider.
För att undvika okynnesbokningar skall det krävas en motprestation av de som har förbokade tider.
Respektive ”bokare” är ansvarig för att jobbas 32 timmar per bokad boll.
”Bokaren” och hens tre spelkompisar kan utföra 8 timmars arbete var genom att vara:
•
•
•
•
•

Golfvärd,
Vara med på vårstädningen
Annat underhållsarbete på banan
Eller andra aktiviteter som klubben har nytta av
Styrelse/kommitté arbete

Om bokaren vill göra allt jobb själv jobbar hen 32 timmar.
En pärm med listor på de som har förbokade tider ska finnas där de som ”jobbar” skriver in sina
timmar.
Vill eller kan man inte göra uppgifter som klubben behöver kan man betala in 2000kr för varje förbokad
boll. (Engångsavgift för säsongen)
Detta innebär att ingen kan tycka att det går att köpa tider.
Alla har valmöjligheten att antingen ”jobba” lite eller betala.
Om vi antar att det blir 75 förbokade tider och 50 av dessa väljer att som motprestation göra någon
aktivitet har vi: 50 bollar (4 personer/boll) = 200 personer som jobbar 8 timmar var så ger det 1600
arbetstimmar till klubben.
Resten, 25 personer, betalar 2000kr, vilket ger 50 000kr till klubbkassan.
Falkenberg den 27 september 2021, Bengt Wernersson & Lars-Göran Ruhdensjö

1)Styrelsens förslag till beslut:
En fast tidbokning i utbyte mot arbete och/eller betalning.
Styrelsen yrkar avslag. Detta då principen är att frivilligt arbete i en förening inte ersätts
direkt; varken med ekonomiska medel, gentjänster eller andra fördelar.
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Motion 2
Motion till Falkenbergs Golfklubbs höstårsmöte 2021
Motionen avser förslag om ändrad tidpunkt för möjlighet att boka starttid. I nuläget kan man boka
starttid på 18-hålsbanan hur långt fram i tiden som helst, förutsatt att man inte redan har 4 bokningar
på sitt golf-id. Jag föreslår att man i stället inför regeln att man kan boka starttid tidigast 4 veckor innan
speltillfället. Detta skulle öka flexibiliteten, både för klubben, t ex att kunna boka in företagsgolf och
större grupper, och oss medlemmar som då kan förlita oss på att det finns lediga tider 4 veckor framåt i
tiden. Dessutom minskar risken för att tider som bokats långt fram i tiden förblir outnyttjade om de inte
bokas av.
Falkenberg 2021-09-25 Leif Danielsson 501126–011

2)Styrelsens förslag till beslut:
Boka tid i systemet max 28 dagar innan speldatum.
Styrelsen yrkar avslag då det är rimligt att såväl medlemmar som greenfeegäster ska kunna
planera sin tid och boka mer än fyra veckor i förväg.
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Motion 3
Motion till Falkenbergs Golfklubbs höstårsmöte 2021
Motionen avser förslag om ändrat starttidsintervall för tidsbokning på 18-hålsbanan på vardagar. Vi
föreslår att man ändrar starttidsintervallet för tidsbokning från nuvarande 10 minuter till 8/9 minuter på
vardagar, alltså t ex 08:00, 08:09, 08:17, 08:26: 08:34, 08:43: 08:51, 09:00, 09:09, 09:17 osv.
På så sätt tillskapas en starttid per timme och mellan kl 07:00 och 17:00 skulle det alltså bli ytterligare
10 tider på en dag, vilket skulle vara positivt med tanke på den höga efterfrågan på starttider. Vi tror att
detta skulle kunna införas utan att det blir för trångt, eftersom vi idag många gånger upplever att det
finns ”luft” på banan.
Detta tror vi beror på att de senaste årens förbättringar på banan har gjort att letande efter boll har
minimerats och dessutom har golfreglerna minskat den tid man får leta från 5 minuter till 3 minuter.
Detta påskyndar ju spelet i hög grad.
Anledningen till att vi föreslår förändringen att gälla endast vardagar, är att vi noterat att man på
vardagar, oftare än på helger, spelar med andra av samma kön och/eller från samma tee, vilket gör att
det går lite snabbare. På helgerna ser man oftare spelare som spelar från olika tee i samma boll och
tycker därför att det kan vara lämpligt att behålla 10-minutersintervallen där.
Falkenberg 2021-09-25 Cecilia Warberg 540616–003 Leif Danielsson 501126–011

3)Styrelsens förslag till beslut:
Utslagstider med 8/9 min intervall under vardagar.
Styrelsen yrkar avslag eftersom helhetsupplevelsen och nöjdheten ökat markant sedan vi
utökade till 10 minuters intervall. Det bedöms att detta är en viktig faktor i den positiva respons
vi får kring våra banor.
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Motion 4
Förslag
Att Falkenberg GK prioriterar en iordningställning av s.k. ”orange” tee, som har en lättnad jfr röd
tee med samma procentsats som röd tee har jfr med gul tee.
Det skulle innebära att provisoriska tee sätts ut redan hösten 2021, och att alla ”orange”- tee
skulle ha ordinarie kvalitet under 2022.
Bakgrund
Orange tee motiveras
- dels av att det saknas för damer 70+, vilket skulle medföra att damer erhåller en motsvarande
lättnad som herrar 75+. Rättviseperspektiv i 50/50 andan.
- dels för att klubbens demografi är sådan att ung 900 medlemmar är 60+
- dels för att ”nybörjare” och juniorer skall ha möjlighet att lära sig göra många ”birdies” tidigt,
och därmed stimulera till framför allt jobba med närspelet. Ett enligt erfarenhet i USA ett
framgångsrikt koncept för att få nya medlemmar.
Pss sätt kan spel från framskjuten tee även för äldre spelare samma typ av stimulans och en
variation i spel.
- dels av att vid anordnandet av tävlingar, så har beslut om ”orange” tee från sponsorernas
sida medfört att dessa tees har placerats ut utan tanke på avstånd.
- Provisorisk tee bör införas så snart som möjligt för att kunna erhålla spelarnas reaktioner och
förslag innan ordinarie tees görs iordning.
Ann Åhsberg, Björn Carlqvist, Bo Björklund, Karin Bengtson,
Lars Nilsson, Leif Danielsson, Pia von Schedvin, Stefan Nilsson

4)Styrelsens förslag till beslut:
Etablera orange tee.
Styrelsen yrkar avslag. I huvudsak håller styrelsen med motionärerna i deras beskrivning av
bakgrund, och det faktum att orange tee ska etableras. Beroende på budget- och kvalitetskrav
ser dock tidsplanen lite annorlunda ut. Med detta sagt; planen och förhoppningen är att
etablering av orange tee ska inledas 2022.
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