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Föredragningslista 
 

1. Upprop och fastställande av röstlängd.  
 

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 
 

3. Fastställande av föredragningslista. 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
mötesprotokollet. 
 

6. Verksamhetsberättelser 
 

7. Ekonomisk rapport 
 

8. Fastställande av avgifter för år 2018. 
Medlemsavgifter, Greenfee, Städavgift, Tävlingsavgift  
 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande 
verksamhetsåret. 
 

10. Val av: 
-  Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år. 
-  Tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år. 
-  Två (2) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år. 
 

11. Val av: 
- Två (2) revisorer för en tid av ett (1) år 
- En (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. 
 

12. Val av ledamöter i valberedning. 
- Ordförande för en tid av ett (1) år. 
- Två (2) ledamöter för en tid av ett (1) år. 
 

13. Val av ombud till Upplands Golfförbunds årsmöte  
 

14. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller röstberättigad medlem, minst 4 veckor 
före mötet. 
 

15. Övriga frågor - Info från klubben 
 

16. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsens sammansättning 2017 

                                                                                        
Ordförande   Lennart Billfalk 
 
Vice ordförande      Yvonne Thunman 
 
Kassör               Tommy Bergström 
 
Övriga ledamöter         Andreas Karlsson 
                            Stefan Hult 
  Eva Öhlund 
  Jan Johansson 
  
Suppleanter           Malin Larsson  

Örjan Löfström 
   

     
Revisorer          Björn Engblom 
                           Ann-Helene Carlsson 
 
Revisorssuppleant  Eva-Britt Lindholm 
   
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. På novembermötet var alla kommittéordföranden 
inbjudna. 

 
Vårårsmöte hölls 2017-04-06  
 
 
 
Anställd personal 
Banpersonal:   Leif  Persson – Greenkeeper 
    Fredrik Wistedt – Assisterande greenkeeper
  
                       Glen Westerlund, Jörgen Magnusson och Leif  Quick,  
    har varit säsongsanställda. 
 
Kansliet:   Johan Malmsten – Klubbchef/pro från 15 augusti 2016
                       Maria Spante och Daniel Karlsson har under säsongen  
    arbetat på kansliet. 
 
 
Medlemmar 
Antalet registrerade medlemmar i GIT uppgick per 1/11–2017 till 1110 st. 22 st. spelrätter har 
bytt ägare under 2017. Antalet spelrätter uppgick vid samma tidpunkt till 800 st.  
 
Fördelning 
Damer 267 st. 
Herrar 843 st 



 
Ekonomi 
Prognosen för verksamhetsåret 2017 visar ett positivt ekonomiskt resultat. Årets överskott beror 
främst på en kraftig ökning av intäkter från greenfee, rangepolletter samt uthyrning av rum och 
stugor. Slutlig ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017 sker på vårsårsmötet 2018. 
 
Verksamheten 
Förutom denna verksamhetsrapport hänvisar styrelsen till respektive kommittés 
verksamhetsrapport för 2017. 
 
Älvkarleby 2017-11-20 
 
 
 
Lennart Billfalk          Yvonne Thunman         Jan Johansson        Andreas Karlsson     
 
 
  
  
Tommy Bergström       Stefan Hult       Eva Öhlund  

 

  



BANKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Bankommittén har under året bestått av följande medlemmar: Yvonne Thunman, Leif  Persson, 
Johan Malmsten, Lars Lindegren, Willy Helzénius och Mikael Eriksson. 
 
Vi arbetar för att kunna ge våra gäster och medlemmar en bana med högt ställda krav på 
säkerhet, kondition samt en fin golfupplevelse vid besök på vår bana. 
 
Under vintern och våren pågick arbete med att färdigställa de 2 gäststugor som var planerade 
sedan tidigare. Även en ny toalett har under sommaren uppförts vid hål 8. Arbetet skedde till 
största delen av frivilliga insatser. 
 
Spelsäsongen inleddes som vanligt med en städdag, trots det kyliga vädret var det ändå ett 20 tal 
medlemmar som trotsade kylan och gav sig ut för att kratta och rensa utefter banan. Röjning av 
sly har löpande skett under säsongen, då främst utmed älven i syfte att få fri utsikt över vattnet, 
vilket uppskattats och då främst från våra gäster som besökt husvagnsparkeringen. 
 
Ny banvärdering (slopning) av banan har skett med anledning av övergången till 
hektometersystem. Främre tee har tagits i bruk på samtliga hål. Mycket synpunkter har inkommit 
på att utslagen från tee 46 på hål 8 störs av hängande grenar från träd till höger framför tee. Det 
fanns då två alternativ till åtgärd, antingen ta bort trädet, (ta bort grenar såg vi inte som något 
alternativ) eller flytta tee 46 till vänster, vi valde det senare alternativet.  Arbetet är påbörjat och 
kommer att färdigställas till våren, teet ska bygga upp och sås, alternativt beläggas med färdigt 
gräs. 
 
Vattenhindret framför green på hål 12 har utökats och belagts med sten i kanten upp mot green, 
Åtgärden har betytt mycket för synintrycket på hålet och varit mycket uppskattat från både 
besökande och medlemmar. 
 
En ombyggnad av tee 46 på hål 3 har länge varit under diskussion då det varit svårt att hitta en 
plan plats för utslag, på grund av att teet lutade. Det är nu åtgärdat genom att det torvats av fyllts 
upp och därefter har torven återplacerats.  
 
Möjligheten att slå från grästee på rangen har i år varit möjligt då en yta har iordningställts för 
detta ändamål. 
 
Under hösten har kommittén gjort en besiktning av banan som resulterat i en ny Ban och 
Utvecklings Plan som sträcker sig över tidsperioderna 1, 3 och 5 år. 
 
Mycket av det arbete som utförts på och omkring banan är utfört av frivillig arbetskraft vilket är 
till stor hjälp för vår banpersonal och till nytta för klubben. Stort tack till alla som på ett eller 
annat sätt bidragit till att vi kan erbjuda gäster och medlemmar den fina bana vi har.          
 
Bankommittén 

  



HANDIGOLFEN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2017 
 
 
I mars 2017 bildades Älvkarleby golfklubbs handi-kommitte.  
 
Kommittén har bestått av 5 personer som har erfarenhet från olika verksamhetsområden inom 
skola, träningsskola, beteendevetande, ungdomsverksamhet samt förstås golf på olika nivåer. 
 
För att få igång verksamheten så fick de personer som redan hade bra kontakter med olika 
organisation i uppdrag att pejla intresset.  Det blev en bra respons och det beslöts att trycka upp 
en informations broschyr på vad klubben har att erbjuda. 
 

• Kommittén hade i våras 3 planeringsmötet. 

• Antal träningstillfälle som genomförts uppgår till 12 st. 

• Deltagare vid varje träningstillfälle 3–6 pers. 
 
En grupp från särskilds boende lade även en lägerdag på klubben med golf och lunch det blev 
uppskattat. 
 
Deltagarna har kommit från Kyrkgatans gruppboende i Tierp och Dagverksamheten Skutskär. 
Kyrkgatans gruppboende har varit de som verkligen varit ivriga och legat i med träning och gjort 
stora framsteg. Varit ut på banan och spelat scramble över 2 hål. 
Säsongen avslutades med scrambletävling över 2 hål med korvgrillning och prisutdelning. 
Gruppen från Tierp vill komma tillbaka till våren så fort det är möjlig att träna. 
 
 
Klubben har förstås kostnadsfritt ställt upp med ledare och allt därtill. 
 
Handi-kommittén har bestått av följande personer. 
 
Per Burman       Ordf. 
Yvonne Högstedt     
Sölve Hellström    
Lisbeth Pedersen    
Maud Lindberg  
 

 

 

 

 

 

 



MILJÖKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Miljökommittén har diskuterat behov av att formalisera miljöarbetet ytterligare genom till 
exempel certifiering enligt GEO. Vi rekommenderar klubben att fortsätta med det nuvarande 
arbetssättet tillsvidare.  
 
Under 2017 har Miljökommittén utökats med två deltagare. 
 
Energianvändningen är en viktig miljöaspekt och betydande kostnad för klubben. Under 2017 har 
vi sett en viss ökande trend. En värmepump har installerats i verkstaden som kan bidra till 
besparing. Infravärmen på restaurangen drar energi och bör ses över. Kunde vara bra om 
gästerna själva kan reglera värme. Finns också behov av att isolera uterummet för att öka 
komforten. 
 
Samarbetet med Upplandsstiftelsen har utvecklats positivt och ett avtal har tecknats om en 
skötselplan för vissa ytor i direkt anslutning till golfbanan. Klubben får ett litet ekonomiskt bidrag 
och har under året rensat sly på utpekade ytor. 
 
En skyddsrond har genomförts och dokumenterats i protokoll. Kommunens nya miljöinspektör 
har besökt klubben och var positiv till miljöarbetet på klubben som sköts väl av personal och 
frivilliga. 
 
Vi uppmanar alla medlemmar som besöker vår golfbana att ta sitt ansvar för miljön. Rent och 
snyggt på och kring banan bidrar till trivsel och spelglädje!  
 
Vår viktigaste framtida miljöaspekt är förmodligen de osynliga bekämpningsmedel vi använder 
för att hålla svampar och ogräs borta. Restriktionerna blir fler och priserna ökar. En fortsatt bra 
banskötsel bäddar för att minimera behovet av kemikalier. 
 
Förslag till miljöplan för 2018 bifogas.  
 
Se också ”Älvkarleby Golfklubb och våra miljöaspekter” som ger en övergripande bild av 
klubbens miljöfrågor och ”Miljökommittén Älvkarleby Golfklubb” som beskriver arbetsgång.  
 
Älvkarleby 2017-11-07 
 
Hans Lindström Ordf.   
Leif  Persson   
Per-Olof  Ferm 
Lennart Billfalk   
Niklas Dahlbäck 

 

 
 
 
 



DAMKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
Damkommittén har i år genomfört tävlingar vid 16 tillfällen under säsongen. Det har även i år 
varit valfritt att spela 9 hål utom tävling och 18 hål med tävling. Vid fyra tillfällen har spel om 
vandringspris skett. 36 damer har varit deltagande vid torsdagsgolfen vilket är 19% av våra 
dammedlemmar. 
 
2015 hade damerna 100 starter  
2016 var det 147 starter  
2017 har vi ökat ytterligare till 190 starter vilket är fantastiskt roligt.  
 
Vi har fått en bra social gemenskap bland damerna. Vi har under säsongen genomfört en 
matchstege med både en A och B final. Det har varit 16 deltagare och mycket populärt inslag. 
Både vandringspriset och matchstegen vanns av Monica Lindegren. 
 

• Säsongen började den 4 maj med mannekänguppvisning och avslutades traditionsenligt 
med gemensam middag och prisutdelning den 7 september. 

• Vid en av spelkvällarna så hade vi regelgenomgång med Svante Andersson och bjöd på 
fika. 

• Vi har skänkt 1700 kr till Cancerfonden. 

• Vi har deltagit i UGF:s matchspel där Älvkarleby slutade på en 3:e plats. 

• Vi har spelat Solhemcup mot Öregrund där Älvkarleby vann med 6-2. 

• 12 augusti gjorde vi en golfresa till Sala, 3 bilar och 9 glada damer. 

• Damkommittén har haft planeringsmöten vid tre tillfällen. 
 
 
Älvkarleby 2017-09-20 
 
Monica Lindegren  ordf.   
Maria Högberg   
May-Gun Ferm  
Lisbeth Pedersen 
 
 
 
 

  



JUNIORKOMMITTÉN 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Utvärdering av målen 
34 juniorer har varit aktiva i någon av klubbens träningsaktiviteter, vilket motsvarar 
ungefär 26%. Målet var att minst 40% skulle vara med. 
 
Golfträning har varit tillgänglig för alla juniorer och knattar året runt. Fysträning har 
varit ett stående inslag vid varje golfträning. Dessutom anordnades en separat 
fysträning på onsdagar under sommarlovet. 
 
20 juniorer har varit med i minst en tävling, vilket motsvarar 59% av de som varit med i 
någon träningsgrupp. Målet var att minst 50% skulle delta i någon tävling.  
 
När klubben arrangerade Rajder Kopp så deltog vi med två lag. Vid Rajder Kopp på andra 
klubbar, så har vi inte deltagit med något lag.  
 
Göteborg Golf Cup deltog vi inte i. Inte heller fick vi ihop något lag till Galvin Green PGA 
Junior Pro Am.  
 
På Skandia Tour har Älvkarleby representerats på alla tre nivåerna (First, Future och Elit).  
 
Herrlaget representerade klubben vid seriespelet på Örbyhus. Förutom de sex spelarna som 
deltog i tävlandet, så var även Hannes och Daniel med för att se och lära. 
 
Rekrytering av nya barn med hjälp av aktiv marknadsföring: 

• Vi har använt oss av nyhetsbrev via Laget.se och klubbens nyhetsbrev 

• Facebookinlägg,  

• Idrottsfritids vid nio tillfällen,  

• Golf i skola vid tre tillfällen 

• Representation från junior och 

• elitkommittén vid golfensdag 
 

Öppna träningstillfällen, bjuda lag/grupper från andra idrotter har inte genomförts. 
 
Vi ordnade ett läger tillsammans med UGF:s Talanggrupp med övernattning.  
 
Förutom detta hade vi även Skandialägret över fyra dagar med tolv deltagare. Vid det planerade 
lägret i augusti fick vi ihop för få deltagare, så det anordnades diverse spelformer på banan istället 
för de fem som visat intresse. Något rent kill-, eller tjejläger genomfördes aldrig 
. 
Vi har dessutom genomfört två trivselaktiviteter över träningsgrupperna (allt från elit till 
golfskoj) med grillning och scramble från 100 meter. 
 
Vi har rekryterat två nya ledare, Magnus och Tomas. Någon ledarutbildning har inte genomförts. 



Vi saknar en ansvarig ledare för utvecklings och framtidsgruppen. 

Juniorkommittén 2017  

Malin Larsson  ordf. 

Pelle Åkermark 

Joakim Asplund 

Magnus Selin 

Tomas Näslen 

Johan Malmsten 

Daniel Karlsson 

 

 

OLD MEMBERS  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Allmänt 
Kommittén har under året bestått av åtta ledamöter. Årets verksamhet planerades under 
senvintern. Hela kommittén har sedan träffats efter behov ett antal gånger i samband med 
onsdagstävlingarna.   
 
En tävlingsledare och en biträdande tävlingsledare har haft ansvaret för varje onsdagstävling och 
de har sedan säsongstarten funnits inlagda på tjänstgöringsschema. I år har vi spelat Old 
members i 2 klasser. Vi delade antalet deltagare i så jämnstora grupper som möjligt, och 
delningen blev vid hcp 22,0.  
 
Vinnare av säsongens Old Members spel blev: 
A-klassen Lars Lindegren 
B-klassen Berit Knapp 
 
AVSTÄMNING AV 2017 ÅRS VERKSAMHETSPLAN 
Mål/aktivitet 
 

- Ordna golftävling varje onsdag.  

 20 tävlingar genomfördes och totalt gjorde klubbens Old Members 1339 (1593) tävlingsstarter.   

- Öka den sociala samhörigheten bland Old Members i klubben.  

Under säsongen hade vi 4 kanonstarter och ytterligare 4 starter med blandad lottning. Vid 
kanonstarterna hade vi också gemensam prisutdelning.  

- Delta i UGF´s seriespel för seniorer. 

I år deltog vi med 9 lag. Bästa resultat hade ett av våra H 60 lag div 4 och ett D 70 lag div 2 som 
vann varsin division. 

- Delta i UGF´s individuella tävlingar. 

I år hade vi tyvärr väldigt få deltagare. 

- Arrangera tävlingar som UGF´s seriekommitté ålagt oss. 

I år anordnade vi 2 tävlingar. Den 20 juni arrangerade vi tävling för D70 och den 22 augusti för 
H75. 

- Ryder Cup mot Öregrund GK. 

Tävlingen genomfördes på Öregrunds GK den 7 september. Vinst för Älvkarlebylaget. 



Nytt för året var Solheim Cup som i år spelades i Älvkarleby den 4 september.  
Även här blev det vinst för Älvkarlebys damer. 

- Regelkurs för Old Members.  

I samband med upptaktsmötet den 26 april genomfördes en regelgenomgång med hjälp av 
Christer Bährlund. 

- Utbyte med Gävle GK.   

Gävle GK gästade Lugnet den 6 september och Älvkarleby GK spelade OM golf  på Gävle GK 
gamla banan den 5 september. 

- Stabilisera arbetsfördelning mellan kansliet och OM-kommittén. 

Kommittén är självgående vad gäller att lägga in tävlingarna i GIT systemet, ansvara för 
lottningen vid tävling, score inmatning mm.   
 
 
Övrigt 
Även i år arrangerade Old Members en bussresa till annan bana. Tyvärr fick den ställas in p g a 
för få deltagare. 
 
 
Old Members kommittén 
 
Eva Öhlund  Ordf.  
Gunnar Thunman  
Göran Westlund  
Leif  Jansson 
Monica Åkerström  
Sylvie Köönverk  
Tommy Halvarsson  
Åsa Sundell  
 
  
 

SPONSORKOMMITTÈN  

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
Sponsorkommittén har under året fokuserat på att hitta nya verksamheter för att möta och öka 
intresset från våra samarbetspartners. Samhällets och företagens syn på sponsring förändras och 
det är viktigt att finna nya lösningar som är till gagn för både klubben och våra partners. Vi har 
även sett över våra rutiner i syfte att effektivisera administrationen. 
 
Årets resultat stannade vid 614 tkr, dvs 26 tkr under budget. Den främsta orsaken till detta är att 
några betydande samarbetspartners av olika anledningar valt att avsluta sitt samarbete samt att 
några har dragit ner på sina sponsorbudgetar. Å andra sidan har vi ökat våra barteravtal markant 
så den totala omsättningen inkl. barteravtal stannade vid 784 tkr. 
 
Sju nya partners har kommit in i verksamheten men samtidigt även sju som fallit bort. Totalt har 
vi under året jobbat med 69 samarbetspartners.  
 
Fem arrangemang av företagsgolf  har genomförts under sommaren.  
 



Företagsslaget är en ny tävling enbart för våra sponsorer. En tävling som varit mycket uppskattad 
och vinnare 2017 blev Klockriket. 
 
Höstens sponsor resa blev inställd pga av bristande intresse från våra sponsorer. 
 
Nu ser vi fram emot 2018 med tillförsikt där nya spännande utmaningar står inför dörren. 
 
Stefan Hult   Ordf.   
Stefan Sjöström   
Clarrie Leim 
Klas Abrahamsson  
Mats Tegelberg   
Johan Malmsten 
 
 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 

Vi har under året genomfört 22 st klubbtävlingar samt 2 st inom Upplands seriespel, 

H50 och H40.  
 
Under 2017 hade vi ett deltagande i tävlingar på 1370 st. Något lägre än 2016 
(1417) mest beroende på att antalet tävlingar var färre (2 st). Deltagandet i singeltävlingar är på 
ungefär den samma nivå som förra året (snitt 40/tävling i år mot 43/tävling 2016) men detta 
måste vi öka! 
 
Tittar man antalet deltagare från andra klubbar är det klart minst på singeltävlingar medan 
det på par-tävlingar är riktigt bra, nästan 40 % i snitt. 
 
I år hade vi endast en resetävling och den hade lågt deltagarantal. Vi får fundera 
hur vi gör med denna typ av tävlingar till nästa år. Vi hade även Golfhäftet Trophy med bra 
deltagarantal men det gav inte så mycket till klubben i intäkter. 
 
Vi har även i år genomfört ”Race To Älvkarleby” med utvalda singeltävlingar och en 
finaltävling. I år genomförde poängberäkningen på samma sätt som i Fedex Cup. Detta gjordes 
med alla utvalda tävlingar innan själva finalen. Poängställningen räknades sedan om på samma 
sätt som man gör i Fedex Cup. I finalen gavs det ut lika många poäng som man gör i finalen på 
Fedex Cup. 
 
Golfveckan genomfördes som vanligt under vecka 27 med bra väder och deltagarantal. 
Upplägget i år var det samma som 2017, dvs att växla mellan singeltävlingar och 
partävlingar. Veckan avslutades på lördagen med en Krögar-scramble och tillhörande middag. 
 
Vi har också arrangerat ”Jubileumstävling”, då det i år var 30 år sedan banan invigdes. Tävlingen 
hade ett stort deltagarantal och med diverse sidotävlingar. Om det blir en ny jubileumstävling i 
2018, då klubben fyller 35 år, får vi fundera över. 
 



KM genomfördes på samma sätt som vi gjort några år tillbaka. P.g.a. för få anmälda fick vi tyvärr 
ställa in KM i foursome. Deltagarantalet i KM har sjunkit stadigt under senare 
år vilket är tråkigt. Vi får fundera på upplägget och se om vi skall ändra något till 2018. 
 
2017-års klubbmästare är följande: 
Damer Åsa Bräster   Herrar Max Forsberg 
Damer Hcp Monica Lindegren  Herrar Hcp Max Forsberg 
D 50 Åsa Bräster   H 21 Max Forsberg 
D 70 Monica Lindegren   H 30 Peter Jacobsson 
H 40 Pär Åkermark 
H 50 Anders Ekelund 
H 60 Alf Kjerrman 
H 70 Dick Hagman 
 
Vi kan se att det är scrambletävlingar som lockar störst antalet deltagare. 
Många medlemmar och gäster tycker det är en rolig och social tävlingsform. Dock så är grunden 
för golfspelande singelspel och det vill vi ta fast på och i framtiden försöka öka antalet deltagare i 
dessa tävlingar.  
 
Till nästa år kommer vi med stor sannolikhet gå över till 2 klasser (precis som OM) för att få 
större klasser. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till genomförandet av våra 
tävlingar under säsongen. 
 
Tävlingskommittén 2017 
 
Anders Ekelund  Ordf. 
Christina Söderlind  
Stephan Abramsson 
Christer Bärlund  
Joakim Asplund  
Jonny Melander 
 
 
 

HANDICAPKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
Kommittén har bestått av undertecknad och Robert Andersson fram till april då Robert valde att 
avgå. Även Daniel Karlsson och Johan Malmsten har varit delaktiga och genomfört de beslut som 
tagits och uppdaterat i Git. 
   
Vi har under året genomfört, vid årets början, en Hcp-revision av samtliga medlemmar. 
Vissa får då sitt hcp justerat efter en uträkning som utförs av GIT enligt en formel. 
 
Under året har det inkommit ansökningar om förändrad Hcp grundade på olika orsaker. 
Vi har tittat på varje enskild person och avlämnat vår bedömning. 
 
Det är av stor vikt att medlemmarna registrerar så många resultat som möjligt för att säkerställa 



att man har rätt hcp. 
 
Kommittén anser att vi måste försöka få in fler personer i kommittén. 
   
 
Undertecknad avser att sitta kvar i kommittén även 2018. 
 
 
Älvkarleby 2017-11-22 
 
Svante Andersson Ordf. 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ÄLKARLEBY GK 
    

Prognos 2017 
   

    

Föreningens intäkter    

       

Belopp i TSEK Utfall  Budget Prognos 

 2016 2017 2017 

Tävling/träning 301 300 314 

Kurser/utbildning 92 173 102 

Sponsorer/reklam 641 640 614 

Greenfee/rangen/stugor 1 375 1 305 1 737 

Försäljning shop 1 036 1 050 1 075 

Medlemsavgifter 2 946 2 930 2 958 

Försäljning spelrätter 0 0 0 

Övriga föreningstäkter 216 358 441 

Summa 6 607 6 756 7 241 

    

    

Föreningens kostnader       

 Utfall  Budget Prognos 

 2016 2017 2017 

Tävling/träning 262 287 268 

Inköp varor shop 902 840 990 

Kostnader banan 676 695 675 

Övriga kostnader 1 384 1 361 1 486  

Personal 2 815 2 914 3 023 

Avskrivningar 487 509 521 

Räntekostnader 124 150 131 

Summa 6 650 6 756 7 094 

    

    
Årets resultat -43 0 147 

   

   



  

Styrelsens förslag till avgifter för 2018 

Spelrättsbevis  

Fr.o.m 26 år     Marknadsvärde/se spelrättsbörs  

 

Årsavgift för medlemmar med spelrättsbevis    Årsavgift  Städpant Totalt     

Fr.o.m 26 år        4.200 Kr   300 Kr   4.500 Kr  

Guldmedlemskap, clinics 1-2 ggr per månad under  

golfsäsongen, fria rangebollar samt 10% rabatt i  + 1.200 Kr mot ordinarie årsavgift 

shopen        

5 ronder/säsong       1800 Kr   1.800 Kr 

Passiv medlem           300 Kr       300 Kr  

 

Årsavgift för medlemmar utan spelrättsbevis  Årsavgift  Städpant Totalt 

Seniorer        4.800 Kr  300 Kr   5.100 Kr 

Medlemmar 22 - 25 år       3.500 Kr   300 Kr   3.800 Kr 

5 ronder/säsong       2.100 Kr    2.100 Kr 

Studerande, min 75% av tiden  2200 Kr 300 Kr 2500 Kr 

Juniorer 19 - 21 år       1.900 Kr   300 Kr   2.200 Kr 

Juniorer 13-18 år        1.200 Kr   300 Kr   1.500 Kr 

Juniorer -12 år             800 Kr       800 Kr  

Greenfee  

Vardagar   350 Kr  

Lörd/ sönd/ helg  420 Kr  

9 hål vardagar  190 Kr  

9 hål lörd/sönd/helg  230 Kr  

Tävlingsgreenfee  200 kr  

Juniorer   ½ avgift  

 

Tävlingsavgift  100 kr  

 

  



Preliminär verksamhetsplan, slutgiltig arbetas fram i respektive kommitté under vintern.             
 

 Verksamhetsplan Älvkarleby Golfklubb 2018 

Allmänt om klubben: 
Älvkarleby Golfklubb är en ideell förening. Klubben är medlem av Riksidrottsförbundet genom 
Svenska Golfförbundet. Klubben skall erbjuda verksamhet för alla åldrar, killar och tjejer, damer 
och herrar och alla nivåer av golfspelare.  
 

Klubbens tre verksamhetsområden: 
-Motionsidrott 
-Ungdomsidrott 
-Tävlingsidrott 
 
Det övergripande målet för klubben är att samtliga verksamheter skall inrymmas och att 
motionsidrott skall utgöra klubbens huvudverksamhet. Klubben skall vara en väl fungerande 
förening som skapar förutsättningar för att spela golf, ha roligt samt ge alla möjlighet till en bra 
golfutbildning. 
  
 

Vision:  
Älvkarleby Golfklubb skall vara den mest attraktiva, kompletta och tillgängliga golfanläggningen i 
regionen, av hög klass som ger positiva upplevelser för alla, golfare som icke golfare. 
 
 

Värdegrund: 
 
Vår värdegrund som skall ta oss till vår vision: 
 

• Glädje/Respekt 

• Trivsel 

• Gemenskap 
 

Definition värdegrund  

Glädje och Respekt  
Genom att visa glädje och respekt för varandra så skapar vi förutsättningar för gott kamratskap 
och bidrar till att skapa bra idrottsmiljö, vilket bidrar till att skapa god klubbanda. 
 

Gemenskap  
Genom inkluderande av alla, oavsett nationalitet, fysisk eller mental funktionsnedsättning, kön, 
etnicitet, religion, ålder, eller sexuell läggning. Till oss är alla välkomna! 



Trivsel  
Skapar vi genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet och lösningsvilja mot varandra, våra gäster 
och anläggningens personal.  
 
Vi vårdar banan och den natur vår golfanläggning är en del av.  
 
Vi skapar trivsel genom att ge medlemmar, gäster och vår personal möjlighet till utveckling 
idrottsligt och som människa. 
 
 

Klubbens organisation: 

Styrelsen  
Klubbens styrelse är sammansatt av personer från klubben. Styrelsemedlemmarna är alla ideellt 
arbetande. 
 

Styrelsens sammansättning 2017 
Ordförande:  Lennart Billfalk  
Vice ordförande/ Yvonne Thunman 
Ansv Ban kom:  
Kassör/Ekonomi: Tommy Bergström 
Sekreterare:   Stefan Hult  
Ekonomi:  Eva Öhlund 

Andreas Karlsson 
  Jan Johansson  
 
Suppl.   Örjan Löfström  
Suppl./ Junior kom. Malin Larsson  
    
Klubbchef    Johan Malmsten 
(Adjungerad) 
 

• Styrelsen väljs på höstårsmötet.  

• Kommittéerna ska ha en kontaktperson i styrelsen 

• Styrelsen genomför regelbundet styrelsemöten under hela verksamhetsåret. 

• Styrelsen tillsätter nya kommittéer och utser kommittéordföranden för resp. kommitté. 

• Styrelsen skall årligen revidera klubbens verksamhet.  
 
 
 

 

Mål 2018: 
 

• Anläggningen skall utvecklas efter bankommitténs rekommendationer och den långsiktiga 
utvecklingsplanen (5 årig) för hela golfanläggningen.  
En Investeringsplan för större banförbättringar skall ligga i utvecklingsplanen. En större 
förbättring skall genomföras varje/vart annat år om ekonomin tillåter. Bankommittén 



skall arbeta med de säkerhetsmässiga aspekterna, spelupplevelse för spelar av hög och 
lägre nivå, den visuella upplevelsen och naturupplevelsen. Klubbens miljöpolicy skall 
alltid beaktas. 

 

• Hela anläggningen skall hålla en jämn kvalitet inom alla verksamhetsområden. Detta 
gäller också extern entreprenör som ansvarar för restaurangen. 
 

• 18-hålsbanan skall hålla hög kvalitet genom hela säsongen och skall följa greenkeeperns 
skötselplan. 

 

• Stimp (rullhastighet på green) skall eftersträvas att hållas mellan 9 och 10. 
 

• Banan skall vara slopad med 39-46-50 och 54 tees. 
 

• Klubben skall fortsätta ett nära samarbete med Upplandstiftelsen 
 

• Medlemstalet skall följa Svensk Golfs generella utveckling (+2% per år).  
 

• Klubben skall tillsammans med SGF:s klubbrådgivare kontinuerligt följa upp 
medlemmars nöjdhet genom ”Golfspelaren i centrum”. 

 

• Gästers nöjdhet skall kontinuerligt följas upp genom Players1st. 
 

• Implementera klubbens värdegrund och vision i alla kommittéer. Kommittéerna ansvarar 
för att ta detta vidare till sina medlemmar. 

 

• Tydliggöra roller och ansvar för kommittéer och personal. 
 

• Klubbens alla kommittéer och deras verksamhet skall kvalitetssäkras genom 
styrdokument som beskriver vad som görs, hur det skall genomföras, när det skall 
genomföras och av vem och vem/vilka som är ansvariga. Varje kommitté ansvarar för 
dessa dokument inom sin verksamhet. 

 

• Utveckla en god kommunikativ plattform för att nå ut till alla medlemmar, 
samarbetspartners, kommunen, myndigheter och övriga intresserade av Älvkarleby 
Golfklubb. 

 

• Klubben skall stå som arrangör av 2 juniortävlingar för regionens juniorer (Raider Kopp i 
maj och Upplandstouren i augusti) 

 

• Klubben skall genomföra rekryteringsaktiviteter genom: 
 -Idrottsfritids i Älvkarleby kommun. 
 -Uppsöka skolor i Älvkarleby, Gävle kommun (Bomhusområdet) och Tierp. 
 -Vara en aktiv partner inom Effect (företagsnätverk) genom att skriva  inlägg, lägga 

ut erbjudanden, skriva artiklar i Effect magasinet etc. 
 -Vara en aktiv deltagare vid Golfens Dag. 

 



• Klubben skall genomföra rekryteringsaktiviteter genom klubb, specialförbund, kommun, 
näringsliv och andra möjliga samarbetspartners. 
 

• Utöka aktiviteten inom handigolf. 
 

• Utöka satsningen på barn och ungdomar (se verksamhetsplan junior- och elitkommittén) 
 

• Klubben skall öka antalet greenfeegäster med 2% mot föregående år. 
 

• Klubbens stugor och rum skall aktivt marknadsföras. Anläggningen skall ha 200 gästdygn 
i klubbens stugor/rum och 350 övernattningsdygn med husvagn och/ eller husbil. 

 

• Mötesreferat skall föras av alla kommittéer: Referat skall arkiveras på kontoret 
(kvalitetssäkring). 

 

• Alla klubbens kommittéer skall aktivt jobba för att förbättra sin verksamhet genom 
långsiktig planering och tydlighet. Detta skall ske genom verksamhetsplaner som går över 
tre- alt. femårsperioder.  

 

• Shopen skall erbjuda ett varierat sortiment av golfprodukter till konkurrenskraftiga priser. 
En bra omsättningshastighet och goda marginaler skall alltid eftersträvas. Se också 
verksamhetsplan för shopen. 

 

• Restaurangens övervåning skall utrustas för att kunna erbjuda konferensmöjligheter för 
grupper upp till 20 personer. 

 

• Klubbens herrlag skall i nationella seriespelet div. 2 ha som mål att nå en topp 3 placering. 
 

• Klubben skall erbjuda åretruntverksamhet för alla medlemmar som har intresse av detta. 
Detta kan gälla t.ex. fys. mental träning, kost etc. i tillägg till golfträningen. 

 
 

Verksamhetsplanen kan komma att revideras med kortare intervall om stora förändringar eller 
händelser skulle ske inom verksamheten. 
 
Se egen verksamhetsplan med mål 2020 och 2025 

 
 
 

Undervisning 

Värdegrund: 

Glädje och Respekt 
Genom att visa glädje och respekt för varandra så skapar vi gott kamratskap och bidrar till att 
skapa bra arbetsmiljö och idrottsmiljö vilket bidrar till god teamspirit och klubbanda 
 



Gemenskap: 
Genom inkluderande av alla oavsett nationalitet, fysiska eller psykiska handicap, kön, etnicitet, 
religion, ålder, eller sexuell läggning. 
 

Kompetens och utveckling:  
Genom att ge alla våra medlemmar och anställda möjlighet till utbildning och vidareutveckling 
som människa och idrottsligt. 
 

Gott värdskap: 
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet och lösningsvilja 
gentemot alla våra gäster, besökare och varandra (vår personal) 
 
 

 

Vision: 
Älvkarleby Golfklubb skall erbjuda instruktion och träning av hög kvalitet av utbildad/utbildade 
PGA tränare eller annan erkänd golftränarutbildning. Instruktion och träning skall erbjudas alla 
nivåer och åldrar av spelare, under hela året. Detta kan ske på eget övningsområde utomhus eller i 
studio. Studion skall vara komplett med möjlighet till enklare fysträning. 
 
 

 

Mission: 
Golf  är en idrott och idrottstänket skall ligga som ett fundament i undervisning och tränings- 
konceptet. Det betyder att tränare skall kunna vägleda elev med förslag på fysisk träning för att 
utveckla sina golffärdigheter. 
 
Vid all undervisning eller träning skall moderna hjälpmedel såsom, Flighsscope-kamera-speglar-
siktpinnar, speglar etc kunna användas för att skapa bättre inlärningsmöjligheter för våra 
golfelever. 
 
 

 

Mål 2018: 

• 50 st. på nybörjarutbildning 

• 50 st. som deltar i vidare utbildning/tema kurser 

• 100 st. privattimmar fullt betalande (40 min) 

• 25 st. personer som deltar i klubbens reseverksamhet (vår- och sommarresa) 

• 40 st. personer som deltar på klubben kommittéträning 

• 120 st. guldmedlemmar på träning 
 

Se egen verksamhetsplan med mål 2020 och 2025 
 
 



Golfshopen 

Värdegrund: 
Glädje och Respekt – Gemenskap – Kompetens och Utveckling – Gott Värdskap 
 
Glädje och Respekt:  
Genom att visa glädje och respekt för varandra så skapar vi gott kamratskap och bidrar till att 
skapa bra arbetsmiljö och idrottsmiljö vilket bidrar till god teamspirit och klubbanda 
 
Gemenskap: 
Genom inkluderande av alla oavsett nationalitet, fysiska eller psykiska handicap, kön, etnicitet, 
religion, ålder, eller sexuell läggning 
 
Kompetens och utveckling:  
Genom att ge alla våra medlemmar och anställda möjlighet till utbildning och vidareutveckling 
som människa och idrottsligt. 
 
Gott värdskap:  
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet och lösningsvilja 
gentemot varandra men också alla våra gäster och besökare  
 
 

 
Vision: 
Älvkarleby Golfklubb skall erbjuda medlemmar och gäster, en shop med ett adekvat utbud av 
kvalitetsprodukter som klubbor-bagar-skor-bollar-konfektion och accessoarer. Klubbens shop 
skall vara det naturliga valet när golfspelare skall anskaffa golfutrustning av kompetent personal. 
 
 

 
 
Mål 2018 

• Jobba med 3 hårdvarumärken (klubbor) och 5-6 inom mjukvara 

• Utbilda och öka kompetensen hos personal  

• Ligga med ett minimum av lager för att öka omsättningshastigheten.  

• Genomföra egna demos av klubbor och bollar vid ett flertal tillfällen genom säsongen. 

• Klubbor skall säljas genom framprovning för att finna rätt utrustning. 

• Omsättning på 1100 000 

• Varor skall roteras minst 1 ggr per månad. 

• Egen uppdaterad webbutik via Golfstore 
 
 

Se egen verksamhetsplan med mål 2020 och 2025 
 
 

 
 
 



Kommittéernas Verksamhetsplan 2018 
 
 
Bankommitténs mål och aktivitetsplan 
Mål  

 -  Erbjuda gäster och medlemmar en välskött bana som ger utmaning och spelupplevelse 
  -  Utveckla banans kringområden 
 -  Förbättra informationen på hemsidan 
 -  Arbeta i prioriteringsordning från den nya banutvecklingsplanen (BUP)  
 -  Öka antalet ideellt arbetande 

 
Aktiviteter 
 -  Plantera träd och röja sly  
 -  Rensning av dammar 
 -  Iordningsställa tee 54 och 46 på hål 3, samt tee 46 på hål 8 
 -  Lägga ut information under rubriken:  läget på banan 
 -  Ta in och utvärdera synpunkter från medlemmar (vid kommittémöten)  
 -  Anordna städdagar   

 
 
Damkommitténs mål och aktivitetsplan 
 
Damkommittén kommer att erbjuda aktiviteter under hela vintern för att behålla och öka den 
sociala gemenskapen för klubbens alla damer. 
Det kommer att bestå av både fysisk och mental träning i klubbhuset en kväll i oktober, 
november, januari, februari och mars. 
Dessutom planerar vi en resa till Gävle för att äta julbord på Skärgårdsrestaurangen i Bönan den 
6 december. 
 
Vi har som mål att öka starterna på torsdagsgolfen med ytterligare 10%. 
 
Vi ska ta personlig kontakt med alla damer som tar grönt kort under 2018 för att informera och 
välkomna till vår verksamhet. 
 
Vi kommer att ordna en golfresa med möjlighet till övernattning i slutet av sommaren. 
 
Vi kommer att delta i Solheim Cup och UGF:s matchspel samt att genomföra en egen 
matchstege. 
 
Damkommittén planerar att spela tävlingar varje torsdag under maj – september 2018. 
Älvkarleby 2017-09-20 
 
Monica Lindegren Ordf.    
Maria Högberg  
May-Gun Ferm  
Lisbeth Pedersen 
 
 
 
 



 
 
Juniorkommitténs mål och aktivitetsplan 
 
Mål  
Träning 

• Minst 40 % av klubbens ca 120 juniormedlemmar ska engageras i 
klubbens träningsverksamhet och erbjudas träning året runt. 

• Fysträning tillgänglig för alla juniorer mellan 12–21 år under hela året. 

• Genomföra två läger. 
 
Tävling 

• Minst 50% av de juniorerna mellan 8–21 år som tränar och har handicap ska också tävla 
någon gång. 

• Tävling för de yngre skall genomföras på samma dag och tid. som träning för att öka 
attraktionskraften att tävla. Tävlingar skall inte enbart ha resultat fokus utan också 
delmoment av spelet. 

• Anmäla minst ett lag till Rajder Kopp vid varje tävlingstillfälle. 

• Anmäla lag till Göteborg Golf Cup. 

• Delta i Galvin Green PGA Junior Pro Am med ett lag (tränare + 1 tjej och 2 killar) 

• Älvkarleby GK ska vara representerade på flera nivåer på Skandia Tour 
under säsongen. 

• Herrlaget skall träna och representera klubben vid seriespel. 

• Att alltid ha minst en spelare i laget som följer med till seriespelet för att hjälpa till 
och lära sig av de mer erfarna spelarna. 

 
Rekrytering 

• Rekrytera nya barn och ungdomar med hjälp av aktiv marknadsföring genom 
 nyhetsbrev och andra medier. 

• Genomföra ”öppna” träningstillfällen där juniorer får ta med kompisar som inte spelar 
golf. 

• Bjuda in lag eller grupper från andra idrotter för att tillsammans med aktiva juniorer 
på klubben få prova golf under avspända former. 

• Vi ska även jobba med mellanstadieskolor och där presentera idrotten golf. Detta 
genom ”Golf i skola” och ”Idrottsfritids” där elever får möjligheter att prova golf. 

• Representanter från junior och elit på Golfens Dag. 

• Bjuda in vinteridrotter att prova på golf eller hålla sin säsongavslutning på ÄGK. 

• Rekrytera fler ledare och skapa en bredare ledarstab där målet är minst 2 aktiva och 
utbildade ledare per grupp. 

• Genomföra ledarutbildningarna Steg 1 för de ledare som 
är aktuella. 

• Tillsatt nyckelpersoner på alla positioner i junior och elitkommittén. 

 
Se egen verksamhetsplan med mål 2020  

 

 

 



 
 
Miljökommitté mål och aktivitetsplan 
 
Mål 

• Godkänd skötselplan för skyddsvärda naturområden enligt förslag från 
Upplandsstiftelsen blir en del av klubbens miljöplan. 

 
Aktiviteter 

• Genomföra prioriterade åtgärder enligt i miljöplanen. 
 

 
Old Members mål och aktivitetsplan 
 
Mål 

• Öka den sociala samhörigheten bland Old Members i klubben. 

• Få fler att delta i UGF:s OM-tävlingar. 

• Vidmakthålla en bra kommunikation mellan kansliet och OM-kommittén. 
 
Aktiviteter 

• Organisera och genomföra ”onsdagstävlingar”. 

• Administrera klubbens medverkan i distriktets OM-tävlingar. 

• Förbättra informationen om UGF´s OM-tävlingar. 

• Arrangera en bussresa till annan golfbana.  

• Arrangera Ryder Cup mot Öregrunds GK i Älvkarleby. 

• Delta i Solheim Cup som arrangeras av Öregrunds GK. 

• Banutbyte med Gävle GK.  

 
 
Sponsorkommitté mål och aktivitetsplan 
 

Mål 

• 18 st. hålsponsorer 

• 630 tkr i sponsorintäkter 

• 30 deltagande lag i sponsorgolfen 

• 20 deltagande lag i Företagsslaget 

• 75 st. samarbetspartners 
 

Aktiviteter 

• Utöka kommittén med två nya medlemmar 

• Genom trivselaktiviteter kring golfen skapa en nätverksmiljö för nya affärskontakter. 

• Arrangera 2 st företagsfrukostar med spel eller föreläsning. 

• Arrangera Sponsorgolfen 

• Arrangera Företagsslaget (sponsorcup) 

• Marknadsföra klubben som den ideala partnern för företagsgolf. 

• Starta säsongen med att bjuda in till företagarlunch i Gävle/ Älvkarleby Golfklubb. 

• Vår, sommar och höstaktiviteter med samarbetspartners. 
 



Se egen verksamhetsplan med mål 2020 
 
Handigolfkommittén mål och aktivitetsplan 
 
Mål 

• Att behålla de nuvarande deltagarna. 

• Öka antalet deltagare.  

• Förstärka ledarsidan med fler kvinnor. 

• Egen och gemensam informationsbroschyr med klubben 
 
Aktiviteter 

• Regelbunden träning/ kontinuitet 

• Presentera Handigolfen för olika organisationer 

• Ledarutbildning genom klubben, SGF och  
handikapporganisationer. 

 
Se egen verksamhetsplan med mål 2020 
 
 
 
Övriga kommittéers verksamhetsplaner är under omarbetning och presenteras vid klubbens 
vårårsmöte 2018. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

ÄLVKARLEBY GK 
   

    

Budget 2018 
   

    

Föreningens intäkter    

       

Belopp i TSEK Utfall  Prognos Budget 

 2016 2017 2018 

Tävling/träning 301 314 300 

Kurser/utbildning 92 102 130 

Sponsorer/reklam 641 614 630 

Greenfee/rangen/stugor 1 375 1 737 1 580 

Försäljning shop 1 036 1 075 1 050 

Medlemsavgifter 2 946 2 958 3 030 

Försäljning spelrätter 0 0 0 

Övriga föreningsintäkter 216 441 325 

Summa 6 607 7 241 7 045 

     

       

Föreningens kostnader       

 Utfall  Prognos Budget 

 2016 2017 2018 

Tävling/träning 262 268 274 

Inköp varor shop 902 990 840 

Kostnader banan 676 675 710 

Övriga kostnader 1 384 1 486  1 463  

Personal 2 815 3 023 3 061 

Avskrivningar 487 521 557 

Räntekostnader 124 131 140 

Summa 6 650 7 094 7 045  

    

    

Årets resultat -43 147 0 
    



Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2018 
 
Ordförande för en tid av 1 år 
Anders Bengtsson  Nyval 
 
Övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
Tommy Bergström  Kvarstår 1 år 
Yvonne Thunman  Kvarstår 1 år 
Andreas Carlsson  Kvarstår 1 år 
Stefan Hult   Omval 
Örjan Löfström  Nyval 
Malin Larsson  Nyval 
 
Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
Roger Gahlin   Nyval 
David Carlsson   Nyval 
 
Revisorer för en tid av 1 år 
Björn Engblom  Omval 
Anders Wetterberg  Nyval 
 
Revisorssuppleant för en tid av 1 år 
Eva-Britt Lindholm  Omval 
 
Valberedning 
Gunnar Thunman står till valberedningens förfogande 2018.  
 

 
 

 


