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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 2020. 
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. 
-  Två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år. 
-  Ett (1) fyllnadsval för en tid av ett (1) 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) revisorsuppleant 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 2019 

                                                                                        
 
Ordförande  Thomas Trybom 
 
Vice ordförande Yvonne Thunman 
 
Kassör  Tommy Bergström 
 
Övriga ledamöter Stefan Hult 
  Örjan Löfström 
  Roger Gahlin 
  David Carlsson 
 
   
 
Suppleanter  Sylvie Köönverk 
  Maria Hedberg 
 
Revisorer  Björn Engblom 
  Anders Wetterberg 
 
Revisorssuppleant Eva-Britt Lindholm 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. På oktobermötet var alla kommittéordföranden 
samt valberedningen inbjudna. 
 
Vårårsmöte hölls 2019-03-27 
 
 
Anställd personal 
Banpersonal:  Leif  Persson – Head greenkeeper 
  Fredrik Wistedt – Assisterande head greenkeeper 
 

Glen Westerlund, Jörgen Magnusson och Leif  Quick, har varit  
säsongsanställda. 

 
Kansliet:  Johan Malmsten – Klubbchef/pro, Hanna Roos – Kansli/pro 

 Maria Spante och Daniel Karlsson har under säsongen arbetat på 
kansliet. 

 
 
Medlemmar 
Antalet registrerade medlemmar i GIT uppgick per 31/10 2019 till 1043 personer, varav 804 
personer är aktiva. 20 spelrätter har bytt ägare under 2019. Antalet spelrätter uppgick vid samma 
tidpunkt till 800 stycken. 
 
Fördelning 
Damer 248 stycken 
Herrar 795 stycken 



Ekonomi 

Prognosen för verksamhetsåret 2019 visar på ett negativt resultat, ungefär i samma 
storleksordning som 2018. Årets underskott beror främst på lägre greenfeeintäkter än beräknat 
efter en kall och för oss dålig maj samt ett tapp av både juniorer samt fullt betalande medlemmar.  
 
Verksamheten 
Förutom denna verksamhetsrapport hänvisar styrelsen till respektive kommittés 
verksamhetsrapport för 2019. 
 
 
Älvkarleby GK 2019-11-04 
 

 

 
Thomas Trybom Yvonne Thunman Tommy Bergström 
 
 
 
Stefan Hult  Örjan Löfström David Carlsson 
 
 
 
Roger Gahlin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Bankommittén har under året haft 6 möten under 2019 
 
De åtgärder som gjorts under året är: 
 

• Greenvält anskaffades i under våren 2019. 

• Ny pump (ersättning för defekt) för bevattningen satts in i pumphuset under våren. 

• Plantor har tagit bort under hösten mellan hål 6 och 7 av frivilliggruppen (samarbete med 
Upplandsstiftelsen). 

• Flera träd som varit dåliga har beskurits eller tagits bort. Detta har gjorts på hål 7 och hål 
9.  

• Ny form på fairway har klippts runt fairwaybunkrarna på de hål fairwaybunkrar finns och 
vid vissa greenbunkrar. 

• Stolpe för elbilar har levererats och kommer att monteras i mars/april månad. Klubben 
har finansierat detta genom stöd från Länsstyrelsen Uppland. 

• Två nya bunkrar har grävts vid närspelsgreenen på rangen. Grävning gjorde av klubbens 
elit och juniorlag tillsammans med Reab. 

• Juniorkommitténs förslag kring utveckling av rangen kommer att fortsätta våren 2020. 
Bl.a. kommer antalet målgreener att utökas på rangen och tydliga avståndsmarkeringar 
kommer att sättas upp.  

• Restaurangbyggnaden målades under våren om av en frivilliggrupp. 

• Två stycken nya elektriska ramper har anskaffats för att underlätta träning för bl.a. 
personer med funktionsnedsättning. Dessa har finansierats genom medel från Stora Enso, 
Stiftelse och Riksidrottsförbundet. 

• En ny greenklippare har köpts under hösten. 

• Ruffen på banan har klippts ner under oktober månad.  
 
 

Mycket av det arbete som utförts på och omkring banan är utfört av frivillig arbetskraft 
vilket är till stor hjälp för vår ban-personal 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.          
 
Älvkarleby 28 okt. 2019 
 
Bankommitténs sammansättning:  
Johan Malmsten Ordf. 
Yvonne Thunman 
Leif Persson 
Christer Muhr 
Willy Helzenius 
Daniel Karlsson 
 
 

 
 
 



PARAGOLFEN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019 
 
I mars 2017 bildades Älvkarleby golfklubbs para-kommitte.  
 
Kommittén har i 2019 bestått av 4 personer som har erfarenhet från olika verksamhetsområden 
inom skola,träningsskola,ungdomsverksamhet samt förstås golf på olika nivåer. 
 
Kommittén har haft 2 planeringsmötet. 
 
Paragolfen på Älvkarleby GK visa också upp genom Viasat golf. 
 

• I februari deltog vi på en mässa i Uppsala för funktions nedsatta med temat Idrott för all. 
700 personer besökte mässan där vår Paragolf presenterades samt spel från vår parabil 
kunde testas 

• Vi har varit med på olika sätt vi installationen av de nya elektriska utslagsramperna 
rangen. 

• 3 personer med olika former av funktionsnedsättning har under handledning testat på 
bilen på klubben. 

• Dagverksamheten från Skutskär återkom i år igen, vi genomför friskvård 10 tal personer. 

• Antal träningstillfälle i gruppform som genomförts uppgår till 9 st 

• Deltagare vid varje träningstillfälle 4 personer. 
 
 
Kyrkgatans gruppboende återkom i år också och legat i med träning och gjort ytterligare 
framsteg. De har varit ut på banan 7 gånger och spelat scramble över 2-3 hål. 
 
Säsongen avslutades med scrambletävling över 2 hål med fika 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. 
  
  
  
Paragolfkommitténs sammansättning: 
  
Per Burman ordf.       
Yvonne Högstedt     
Sölve Hellström     
Gun Fransson 

  
 

 

 



MILJÖKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Miljöplan för Älvkarleby Golfklubb 2019 är vägledande för arbetet och finns på klubbens 
hemsida. 
 

• Skyddsrond har genomförts och dokumenterats. 

• Miljökommittén har haft två protokollförda möten under året. 

• Tallplantor har rensats på torrängen mellan hål 6 och 7 och en ansökan om bidrag från 
Upplandsstiftelsen för att slå och transportera bort växtmaterial enligt skötselplan har 
gjorts. 

• Den löpande uppföljningen av elförbrukningen visar lägre och mer normal förbrukning 
jämfört med 2018 som var extremt varm och torr vilket drog energi för kyla och 
bevattning.  

• Bensinförbrukningen har ökat för nya arbetsmaskiner och hanteringen av bensin behöver 
bli enklare och säkrare för ban-personalen.  

• I miljöplanen redovisas energi och kemikalieanvändning. 

• I februari presenterade vi ett PM för styrelsen med förslag för fortsatt utveckling av 
klubbens verksamhet. Vi behöver fortsätta vår diskussion om att certifiera klubbens 
verksamhet. Golfförbundets Miljödiplom som vi fick 2009 kommer att fasas ut och 
ersättas av OnCourse Sverige, ett datorbaserat miljöverktyg för golfklubben.  

 
Miljöplan för Älvkarleby Golfklubb 2020 har diskuterats och kommittén välkomnar förslag från 
klubbens medlemmar och personal. Jämför planen för 2019. 
 
Vi föreslår ett arbetsmöte i början av 2020 (februari) för att titta närmare på miljöverktyget 
OnCourse. Deltagare från styrelse, några kommittéer, klubbchef  och greenkeeper. 
En naturvandring med kunnig guide för att lära oss mer om de naturvärden vi har och ska vårda 
enligt skötselplan ska också planeras in.  
 
Miljöplanen fastställs efter höstårsmötet och de synpunkter som kommer in. 
 
För miljökommittén 
Hans Lindström 
 

Miljökommittén sammansättning:  
 
Hans Lindström, ordf. 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com 
Leif  Persson, 070-627 69 07, leif.persson@alvkarlebygk.com 
Lennart Billfalk, 070-539 50 98, lennart.billfalk@gmail.com 
Per-Olof  Ferm, 070-312 96 70, perolof.ferm@gmail.com 
Niklas Dahlbäck, 070-602 35 19, niklas.dahlback@vattenfall.com 
 
 

mailto:leif.persson@alvkarlebygk.com
mailto:lennart.billfalk@gmail.com
mailto:perolof.ferm@gmail.com


 

DAMKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
Damkommittéen 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. Priset vanns av Monica Lindegren. 
 
2018: 235 starter.  Vilket var > 20 % jfr med 2017. Målet var 10 %. 
2019: 110 starter. > 50% lägre än 2018.  
 
Anledning till detta kan bl.a. bero på dåligt väder, damkurser och clinics lagda på torsdagar. Sol 
Heim Cup och en Old Members krockade med damernas torsdagsspel. 
.  
Vi har under säsongen genomfört en matchstege med både en A och B final. 16 spelare deltog. 
Vinnare av A finalen blev Monica Lindegren och B finalen vanns av Tuula Lindell.  
 
Antalet fåglar i ”Birdieträdet” blev 34 st jmf  med 61 föregående år. 
 
Året började med 3 damkvällar under jan-mars som hölls av Lisbeth. Mental träning, 
egenmassage m.m ingick. 
 
Vid upptakten den 25 april hölls en presentationskväll med shopens nyheter. Säsongen avslutades 
traditionsenligt med gemensam middag och prisutdelning den 12 september. 
 
Vid en av spelkvällarna så hade vi regelgenomgång med Svante Andersson. 
 
Kommittén planerade en resa till Pärnu. Men pga. för få anmälda blev den inställd. Däremot 
gjorde vi en dagstur till Fullerö den 25 augusti. 9 damer samåkte i egna bilar. 
 
Under golfveckan spelade vi ”Kvällens drottning”. Började med picnic på klubbhusets altan. 
Tuula Lindell kröntes till 2019 års drottning. 
 

• Vi har deltagit i UGF:s matchspel. 

• Medverkat vid Fallens dag. 

• Tio kronor av tävlingsavgifterna har beslutats skänkas till Cancerfonden. Summan blev 
1100 kr. 

 
Damkommittéen har haft planeringsmöten vid tre tillfällen under 2019.  
 
Älvkarleby 2019.09.10 
 
Damkommittén sammansättning: 
 
Monica Lindegren Ordf.   
Maria Högberg  
May-Gun Ferm  
Lisbeth Pedersen 
 



JUNIORKOMMITTÉN 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Målet att öka antalet juniorer med 10 %, missar vi med råge. Vi har tappat från ca 100 juniorer 

2018 till dagens 74. Detta trots aktiviteter som golf i skolan, Willy-golfen och golfaktiviteter vid 

Fallens dag. 

Av de 74 juniorerna har 30 varit med i någon av klubbens träningsaktiviteter, vilket motsvarar 

ungefär 40 %. Målet var att minst 40 % av klubbens juniorer skulle vara med i någon 

träningsaktivitet.  

Golfträning har varit tillgänglig för alla juniorer och knattar som så önskat, under hela året. 

Fysträning har varit ett stående inslag vid varje golfträning.  

Vi genomförde två läger i år. Dels Teen Cup-lägret i juni och augustilägret.  

Vi genomförde i sedvanlig ordning en avslutande trivselaktivitet över träningsgrupperna (allt från 

elit till golfskoj) med hamburgertallrik i restaurangen och scramble från 39:an. 

17 av klubbens juniorer har varit med i minst en tävling. 3 av dessa ingick i någon träningsgrupp, 

vilket motsvarar 10 %. Målet var att minst 50 % av de tränande juniorerna skulle delta i någon 

tävling.  

En tråkig utveckling var deltagandet i våra egna juniortävlingar (GUSAB och Handelsbankens 

vandringspris). Endast en junior ställde upp i dessa. J-KM hade tre deltagare. Vi har inte fått ihop 

något juniorlag till någon av de juniortävlingar som finns i distriktet.  

Vi fick mycket beröm för vårt arrangemang i JSM-klubblag, både vad det gäller banans skick och 

tävlingen i stort. Våran spets bland juniorerna är fortsatt bra i Max Forsberg och Hannes 

Åkermark.  

Max vann även detta år på JMI-touren och blev 35:a i JSM som främsta framgångar. Hannes 

delade en vinst på Teen Tour First, avancerade till Regionfinal i Teen Cup och en fin sjätte plats i 

SM Far & son som främsta framgångar.  

Herrlaget representerade klubben vid seriespelet på Enköpings GK, men inte med någon 

framskjuten placering. Vi genomgår dock en föryngringsfas i laget.  

Några från våra juniorer och vårt herrlag var med och byggde två nya bunkrar på övningsfältet 

tillsammans med Reab.  

Juniorkommittén sammansättning: 
 
Pelle Åkermark, ordf. Junior-, och elitkommittén 
Tomas Näslen 

Joakim Asplund 

Johan Malmsten 

 



 

OLD MEMBERS  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Kommittén har under året haft 4 protokollförda möten. Verksamheten startade med ett 
upptaktsmöte den 24 april. Vi har under säsongen genomfört tävlingar vid 22 tillfällen, där 20 har 
ingått i Order Of Merit, varav de 10 bästa resultaten räknats.    
 
Vi säger Grattis till årets vinnare i Order Of Merit som blev: 
 
A-klassen:  Lars Lindegren 
B-klassen:  Lillemor Jansson 
 
Vi i kommittén arbetar för att öka deltagarantalet och att alla ska känna att det är roligt att spela 
golf utifrån sina förutsättningar. Som ett led i detta har vi i år prövat att låta deltagarna fritt få 
välja tee. Detta har mottagits mycket positivt och vi kommer även kommande säsong tillämpa 
fritt val av tee. 
Antalet deltagare har under året varit något mindre än föregående år, men det är ändå 116 
personer som vid ett eller flera tillfällen deltagit i våra onsdagstävlingar. 
 
Vi har även i år genomfört regelfrågor i samband med varje tävlingstillfälle, ett inslag som gett 
uppslag till många bra diskussioner. 
 
I slutet av augusti anordnades för andra året en resa till Sala GK, med 40 glada deltagare som 
spelade och hade en trevlig dag tillsammans. 
 
Utbytet med Gävles seniorer skedde i år den 10 september då vi spelade på Gamla Banan i Gävle. 
Här var vi eniga om att om möjligt tidigarelägga utbytet till kommande år, då väderförhållandena 
inte är de bästa så sent på säsongen.  
 
Ryder Cup spelades i år i Öregrund och Solheim Cup spelades på vår bana. Bortsett från årets 
resultat som inte blev något att minnas vare sig på herr eller på damsidan, så är det ett mycket 
uppskattat inslag i programmet. 
 
Vi har både deltagit i och arrangerat seriespel för seniorer. Som arrangör välkomnade vi H 60 div 
1 och 2 i juni och H 70 div 1 och 2 i augusti.  
De som representerat klubben i detta sammanhang både vad gäller herrar och damer, har gjort 
detta på ett förtjänstfullt sätt, genom att dels ställa upp med lag vid samtliga tillfällen och dels 
genom flera bra placeringar. 
 
Säsongen för Old Members del avslutades den 2 oktober med  en 4-manna scramble över 9 hål, 
därefter  prisutdelning och lunch på restaurang Kungsådran på Laxön.   
 
Old Memberskommitténs sammansättning:  
 
Yvonne Thunman    Ordf.  Leif Jansson 
Sylvie Köönverk  Åsa Sundell 
Göran Westlund  Gunnar Thunman   
Lisa Billfalk   Sture Östling 
 



  

SPONSORKOMMITTÈN  

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
Sponsorkommittén har under året bestått av fem medlemmar och har genomfört tre 
kommittémöten.  
 
Den Stora Golfdagen var planerad till den 28 maj men blev tyvärr inställd på grund av för få 
deltagande. 
 
Den traditionella Sponsorgolfen genomfördes den 22 augusti där A&T VVS AB stod som 
segrade och fick representera ÄGK vid den gemensamma Sponsorgolfen på Bro Hof  där laget 
slutade på 4:e plats. 
 
Företagsslaget genomfördes för tredje året med 18 deltagande lag. Segrare 2019 blev Vattenfall. 
 
Årets preliminära resultat blev 623 tkr, dvs något över budget. Återigen tappade vi några 
samarbetspartners men lyckades även knyta avtal med nya samarbetspartners.  
 

• Totalt har vi under året jobbat med 70 st. samarbetspartners. 

• 9 st arrangemang av företagsgolf  har genomförts under sommaren.  

 
För 2019 erbjöd vi våra samarbetspartners att deltaga på en endagars golfresa på hösten. Även i 
år blev den inställd pga. av för få deltagare. Det verkar som att företagen har svårt att prioritera 
denna typ av verksamhet. 
 
Sponsorkommittén sammansättning: 
 
Stefan Hult, ordf.  
Stefan Sjöström  
Clarrie Leim 
Mats Tegelberg  
Johan Malmsten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
Vi har under året genomfört 22 st klubbtävlingar samt dessutom 2 st inom Upplands seriespel, 
H40 och H22. Vi genomförde också JSM Klubblag omgång 1 med Pär Åkermark som drivande i 
detta arrangemang. 
 
Under 2019 hade vi ett deltagande i tävlingar på 1386 st.  
En liten minskning jämfört med 2018 (1400) och då var antalet tävlingar 21 st.  
 
Den tävlingen som tillkom var UGF Masters och den blev ingen stor succé hos oss. 
 
Deltagandet i singeltävlingar har minskat något, ett snitt på 44/tävling mot 48/tävling under 
2018. Den stora skillnaden är Stora Ensos 27 hålare under golfveckan som det endast var med 35 
st på i år mot 65 förra året. 2018 körde vi den som 18 hål och det kommer vi även att göra under 
2020.  
 
Golfveckan genomfördes under vecka 26, dvs samma vecka som 2018, med gott resultat även i 
år.  
 
Deltagarantalet var 572 st (592 2018). Mycket bra deltagande i Klockrike tävlingen på måndagen, 
85 st, och Under Armour på fredagen, 84 st. Upplägget i år var precis samma som de senaste 
åren, dvs att växla mellan singeltävlingar och partävlingar. Vi fortsatte med kanonstarter måndag, 
fredag och lördag, och då kanonstart på eftermiddagen vilket var uppskattat.  
 
Även i år genomförde vi en Longdriving tävling på fredagkvällen efter den vanliga tävlingen vilket 
var lyckat igen. Veckan avslutades med en Krögarscramble på lördagen med middag. 
 
KM genomfördes på samma sätt som vi gjort några år tillbaka. Deltagarantalet i KM var i stort 
sett lika som 2018 (+2). 
 
2019-års klubbmästare är följande: 
Damer Åsa Bräster  Herrar Max Forsberg 
Damer Hcp Tuula Lindell  Herrar Hcp Max Forsberg 
D 50 Åsa Bräster  H 21 Max Forsberg 
D 60 Tuula Lindell  H 30 Jimmie Karhapää 
D 70 Monica Lindegren H 40 Mats Thunman 
   H 50 Christer Muhr 
   H 60 Olle Ivarsson 
   H 70 Leif  Jansson 
 
Race to Älvkarleby vanns i år av Jan Sandström. 
 
Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till genomförandet av våra tävlingar under 
säsongen. 
 
 
 
 
 



Tävlingskommitténs sammansättning:  
 
Anders Ekelund  
Christina Söderlind  
Stephan Abramsson 
Christer Bärlund  
Inga Örnblom  
Jonny Melander 
 
 

 
HANDICAP KOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 209 
 
Kommittén har bestått av undertecknad och Roger Gahlin vi har under hösten utökats med 
Christer Bärlund. Även Daniel Karlsson och Johan Malmsten har varit delaktiga och genomfört 
de beslut som tagits och uppdaterat i GIT. 
   
Vi har vid årets början genomfört 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. 
 
 
Under hösten var vi på en utbildning om det nya världshandicapsystemet som kommer att gälla 
från 1 mars 2020. 
   
Vi planerar att genomföra informationsträffar med olika grupper juniorer old member o.s.v detta 
blir efter införandet. Vid årsskiftet som kommer blir det ingen Hcp-revision. 
   
Kommittén avser att sitta kvar även 2020. 
 
   
Älvkarleby 2019-11-07 
 
Svante Andersson 
 
Handcapkommitténs sammansättning:  
 
Svante Andersson Ordf. 
Roger Gahlin 
Christer Bärlund 
 
 

 
 
 



Älvkarleby GK 
Prognos 2019 
 
 
 
                                                      

   2018 2019 2019 

 Utfall Budget Prognos 

Föreningens intäkter      
Tävling/träning 256 850 280 000 252 459 

Kurser/utbildning 159 383 163 000 147 272 

Sponsorer/reklam 607 100 620 000 623 292 

Greenfee 984 260 1 125 000 1 000 000 

Range 544 399 535 000 583 687 

Försäljning shop 1 095 024 1 100 000 1 170 000 

Medlems avgifter 3 087 758 3 180 000 3 048 350 

Erhållna bidrag 185 260 195 000 337 150 

Övriga föreningsintäkter  140 973 115 000 42 800 

Summa 7 061 007 7 313 000 7 205 010 

       

        

Föreningens kostnader       

Tävling/träning 211 698 209 000 234 665 

Sponsorer/reklam 71 361 55 000 74 553 

Greenfee/rangen 46 314 37 000 58 950 

Inköp varor shop 862 069 880 000 924 300 

Kostnader banan 787 195 723 000 807 819 

Övriga kostnader 1 408 516 1 351 000 1 365 993 

Personal 3 204 115 3 357 000 3 281 148 

Avskrivningar 583 710 591 000 574 838 

Räntekostnader 71 055 110 000 81 000 

Summa 7 246 033 7 313 000 7 403 266 

       

Resultat -185 026 0 -198 256 

       

 

 

 

 

 



Styrelsens förslag till avgifter för 2020 

Spelrättsbevis  

Fr.o.m 26 år      Marknadsvärde/se spelrättsbörs  

Årsavgift för medlemmar Spelavgift     Medlemsavgift Städpant Totalt     

med spelrättsbevis    

Fullvärdig medlem Fr.o.m 26 år 4.200 Kr      300 Kr  300 Kr   4.800 Kr  

 

 

Guldmedlemskap, 

- Clinics 1-2 ggr per månad + resa till annan banan  + 1.200 Kr mot ordinarie 

årsavgift fullvärdig medlem 

- Rangekort med 60 klick = värde 1500 kr  

därefter reducerat pris på laddning av range-kort. 

-10% rabatt i shopen på ord. pris.        

5 ronder/säsong  1.500 Kr  300 Kr   1.800 Kr 

Passiv medlem                              400 Kr                                 400 Kr  

 

Årsavgift för medlemmar utan spelrättsbevis  Årsavgift  Medlemsavgift  Städpant Totalt 

Seniorer    4.900 Kr  300 Kr 300 Kr   5.500 Kr 

Medlemmar 22 - 25 år   3.300 Kr   300 Kr 300 Kr   3.900 Kr 

5 ronder/säsong    1.800 Kr 300 kr   

 2.100 Kr 

Studerande, min 75% av tiden  1.900 Kr 300 Kr 300 Kr 2.500 Kr 

Juniorer 19 - 21 år                            1.600 Kr   300 Kr 300  Kr   2.200 Kr 

Juniorer 13-18 år                              1.000 Kr   300 Kr 

 1.300 Kr 

Juniorer -12 år                                500 Kr        500 Kr  

Greenfee   Avgift    

Vardagar   370 Kr (dagsgreenfee) 

Lörd/ sönd/ helg  450 Kr (dagsgreenfee)  

9 hål vardagar   210 Kr  

9 hål lörd/sönd/helg  240 Kr  

Tävlingsgreenfee  200 kr  

Juniorer   ½ avgift alla dagar 

 

 

 

 

 

             

 



 Verksamhetsplan Älvkarleby Golfklubb 2020 

Styrelsen är nu mitt uppe i arbetet med att se över klubbens verksamhetsplan för 2020-2022 och 
2025. Revidering kommer att vara slutförd och presenteras vid klubben vårårsmöte 2020. 

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:  
Golfglädje vid Dalälvens strand. 
 
 

Värdegrund 
 
Vår värdegrund som skall ta oss till vår vision: 
 

• Glädje/Respekt 

• Trivsel 

• Gemenskap 
 

Definition värdegrund  

Glädje och Respekt  
Genom att visa glädje och respektfullt bemötande gentemot varandra bidrar vi till att skapa en 
bättre idrottsmiljö och klubbanda. 
 

Gemenskap  
Till oss är alla välkomna oavsett nationalitet, funktionsvariation, kön, etnicitet, religion, ålder, eller 
sexuell läggning.  



Trivsel  
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet mot varandra, våra gäster och anläggningens 
personal ökar trivseln.  
 
Vi vårdar banan och den natur vår anläggning är en del av. Vi ger medlemmar, gäster och vår 
personal möjlighet till utveckling både idrottsligt och som människor.  
 
 
Älvkarleby Golfklubbs vision och värdegrund är reviderad av klubbens styrelse vid möte den 24 
april 2019. 
 
 

Klubbens organisation: 

Styrelsen  
Klubbens styrelse är sammansatt av personer från klubben. Styrelsemedlemmarna är alla ideellt 
arbetande. 
 
Styrelsens sammansättning 2019 
 
Ordförande  Thomas Trybom 
 
Vice ordförande Yvonne Thunman 
 
Kassör  Tommy Bergström 
 
Övriga ledamöter Stefan Hult 
  Örjan Löfström 
  Roger Galin 
  David Carlsson  
 
Suppleanter  Maria Höberg 
  Syvlie Könnverk 
    
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 2020 
Presenteras vid vår årsmötet 2020 
 
 

 

 
Undervisning och Shop Verksamhetsplan 2020 

UNDERVISNING 

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 
träningskonceptet. 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, Flight-scope-kamera-speglar-
siktpinnar, speglar etc kunna användas för att skapa bättre inlärningsmöjligheter för våra 
golfelever. 
 
 

 

Värdegrund 

Glädje och Respekt 
Genom att visa glädje och respektfullt bemötande gentemot varandra bidrar vi till att skapa en 
bättre idrottsmiljö,  klubbanda och teamspirit. 
 

Gemenskap 
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet mot varandra, våra gäster och anläggningens 
personal ökar trivseln.  

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). 
 

Trivsel  
Vi vårdar banan och den natur vår anläggning är en del av. Vi ger medlemmar, gäster och vår 
personal möjlighet till utveckling både idrottsligt och som människor.  
 
 
 

 

Mål 2020 

• 50 st. på nybörjarutbildning 

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

• 125 st. privattimmar fullt betalande (40 min) 

• 20 st sålda träningspaket (4 timmar + 2 tim spelträning) 

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

• 20 deltagare på damkurs 

• 10 deltagare på herrkurs 

• 100 st. guldmedlemmar på träning under säsongen 

• Vi skall regelbundet marknadsföra våra olika kurser i olika social medier genom hela 
säsongen 

• Regelbunden uppföljning av deltagare från våra nyböjarkurser skall ske genom hela 
säsongen tillsammans med erbjudande om fadderhjälp. 

• a 
 

Se egen verksamhetsplan med mål 2022 och 2025 
 
 
 

 
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. 
 
 

 
Värdegrund 
  
GOLFSHOPEN 

Glädje och Respekt 
Genom att visa glädje och respektfullt bemötande gentemot varandra bidrar vi till att skapa en 
bättre idrottsmiljö, klubbanda och teamspirit. 
 



Gemenskap 
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet mot varandra, våra gäster och anläggningens 
personal ökar trivseln.  

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). 
 

Trivsel  
Vi vårdar banan och den natur vår anläggning är en del av. Vi ger medlemmar, gäster och vår 
personal möjlighet till utveckling både idrottsligt och som människor.  
 
 

 
Mål 2020 

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

• Utbilda och öka kompetensen hos personal inom alla områden. 

• Hålla ett minimum av lager för att ökad omsättningshastighet.  

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

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

• Nå en omsättning på 1100 000 

• Bruttoförtjänst över 25% 

• Vi skall regelbundet marknadsföra shopen och säljaktiviteter i olika social medier genom 
hela säsongen 
 
 

 
Se egen verksamhetsplan med mål 2022 och 2025 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kommittéernas Verksamhetsplan 2020 
 
 
BANKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 
 
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 

• Röja sly  

• Rensning av dammar 

• Lägga ut information på klubbens webb under rubriken: Banan 

• Ta in och utvärdera synpunkter från medlemmar (vid kommittémöten)  

• Anordna städdagar 

• Jobba med utveckling av träningsområdena 

• Se på möjligheter till nya klipprofil av fairway/ semiruff 
 

Se också utvecklingsplan för banan de kommande 4 åren  
 

 
DAMKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 

 
Damkommittéen kommer att erbjuda aktiviteter under 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 månaden fr.o.m 
januari fram till mars. 
 
Vi vill synliggöra damerna mera!  
T.ex. med inslag i Nyhetsbreven, länka en ”folder” under hemsidan mm.  
 
Mål 

• Öka starterna på torsdagsgolfen. 

• Kontakta andra klubbar och ta del av deras verksamhet. 

• Göra en endagars tur för spel på någon av våra grannklubbar. 

• Ordna en ordna en resa till Eckerö. 

• Fortsätta med att fylla vårt ”birdie” träd. 

• Delta i UGF:s matchspel samt att genomföra en egen matchstege. 

• Att spela tävlingar/social golf  varje torsdag under maj – september 2020. 
 
Älvkarleby 2019-10-21 
 
Monica Lindegren         
Maria Högberg          
May-Gun Ferm     



Lisbeth Pedersen 
 
 
JUNIORKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 
 
Målet för 2020 vad det gäller antalet juniorer i klubben är en ökning med 10% från 2019 års nivå. Det 

innebär att minst 80 juniorer ska vara medlemmar i Älvkarleby GK. Till 2022 vill åter ha minst 100 

juniorer i klubben.  

För att lyckas med detta, måste vi på ett bättre sätt följa upp de insatser som vi redan gör med ”golf i 

skolan”, Willy-golfen och Fallens dag. 

Av dessa 80 vill vi att minst hälften, dvs 40 juniorer, är med i någon av klubbens träningsaktiviteter. Till 

träningsaktiviteter räknar vi de veckovisa träningarna med ledare under sommaren, alla träningsläger samt 

vinterträningen. 

De tidigare årens mål att få fler av klubbens juniorer att tävla har inte slagit väl ut. Tvärtom har 

tävlingsdeltagandet successivt reducerats under åren. Vi väljer därför att inför 2020, ta ”ett steg tillbaka”.  

Detta genom att låta GUSAB bli helt fristående från Handelsbankens vandringspris. Dessa två aktiviteter 

kommer alltså att ske vid olika tillfällen. Vi kommer även döpa om GUSAB till GUSAB-mys/ GUSAB-

utvecklingsrond för att bättre belysa vad vi vill åstadkomma.  

Det vi vill åstadkomma är att avdramatisera spel på banan. Som ett led av detta, vill vi att varannan träning 

under sommaren ska innehålla momentet ”spel på banan”.  

Alltför många av våra knattar/juniorer ”fastnar” på övningsfältet och kommer aldrig/sällan ut på banan. I 

förlängningen hoppas vi att fler, på banan, spelande juniorer kommer att leda till fler juniorer som tävlar. 

Målet är att 20% av de som tränar, också ska tävla.  

Både GUSAB och Handelsbanken kommer även fortsättningsvis vara avgiftsfria och klubbens ordinarie 

tävlingar mot halv startavgift. Vi har också planer på att genomföra ”Knatte-KM” över nio hål, när KM 

spelas. Samt att sponsra med tre hcp-priser till J-KM.  

Vi planerar att genomföra tre läger under säsongen 2020. Teen Cup-lägret mellan skolavslutning och 

midsommar. Augustilägret veckan före skolstart. Samt ett tjejläger någon gång under sommaren. 

Vad det gäller eliten, så är målet en Topp-10 placering på Oakley/Future Tour samt deltagande på alla 

nivåer i Teen Tour. Divisionslaget ska sluta på den övre halvan i division 2. 

Pelle Åkermark, ordf. Junior-, och elitkommittén 

Se också egen bilaga. 
 

 
MILJÖKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 
Presenteras på vårmötet 

 
 
OLD MEMBER MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 
Mål 
 



Kommittén arbetar för att främja och vidareutveckla den sociala gemenskapen bland klubbens seniorer 
som vänder sig till damer 50, herrar 55 år och däröver. 
 

• Vidmakthålla och utveckla OM:s verksamhet inom klubben  

• Öka den sociala samvaron 

• Öka antalet deltagare vid onsdagstävlingarna 

• Delta i seriespel och andra tävlingar inom UGF 
 
 

Aktiviteter 
 

• Planera och genomföra onsdagstävlingar 

• Utbildning i regelfrågor 

• Arrangera dagsresa till annan klubb 

• Utbyte med Gävles OM 

• Genomföra Solheim Cup och Ryder Cup mot Öregrund 

• Mailutskick till åldersmässigt potentiella deltagare i OM:s tävlingar 

• Arrangera seriespel och andra OM tävlingar på uppdrag av UGF 

 
 
SPONSORKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 

 
Sponsorkommittén skall bidra till klubbens intäkter enligt av årsmötet beslutad budget.  
Kommittén skall utveckla sponsorverksamheten samt vårda befintliga relationer med våra 
samarbetspartners.  Dessutom verka för att såväl sponsorer som övriga gäster känner sig 
välkomna till vår klubb samt erhåller en positiv upplevelse och känner glädje vid besöket. 
 
Mål 

- 18 hålsponsorer 

- 640 kkr i sponsorintäkter (styrelsebeslut om höjning med 10%) 

- 25 deltagande lag i sponsorgolfen 

- 20 deltagande lag i Företagsslaget 

- Minst 80 samarbetspartners 

- 10 nya samarbetspartners 

 
Aktiviteter 

- Utöka kommittén med två nya medlemmar, en av de viktigaste frågorna för klubben 

- Genom trivselaktiviteter kring golfen skapa en nätverksmiljö för nya affärskontakter 

ex.vis ”Den Stora Golfdagen” 

- Marknadsföra klubben som den ideala partnern för företagsgolf 

- Bjuda in samarbetspartners till upptaktsträff  i maj i samband med en 

sponsor/konferensresa 

- Arrangera Sponsortävlingen 

- Arrangera sponsor cup (Företagsslaget) 

 
 
PARAGOLFKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 
 
Mål 



• Att behålla de nuvarande deltagarna. 

• Öka antalet deltagare.  

• Förstärka ledarsidan med fler kvinnor och män. 

• Egen och gemensam informationsbroschyr med klubben 

• Ytterligare tillrättaläggning för fysiskt funktionsnedsatta att träna på egen hand. 
(lån av klubbor (förlängda), större koppar på närspelgreen och ev. putting green. 30-50 
och 70 banan på närspelsområdet. 

• Att ytterligare synliggöra vår satsning på personer med funktionsvariationer och de 
hjälpmedel vi anskaffat för att möjliggöra golfspel för dessa personer. 

 
Aktiviteter 

• Regelbunden träning/ kontinuitet genom hela säsongen. 

• Visa paragolf  vid Fallens Dag, Willy:s bakluckeloppis, Parasportdagar m.m. 

• Presentera Paragolfen för olika organisationer (SGF, UGF, Parasport förbund, 
organisationer) 

• Ledarutbildning genom klubben, SGF och  
handikapporganisationer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2020 
 

Mål 
- Antalet deltagare i singeltävlingar ska ha ökat i jämförelse med 2019. Mål 30% ökning 

2022, dvs 60 st/singeltävling. 

- Öka antalet juniorer i klubbtävlingar. 

- Matchtävling in på tävlingsprogrammet. 

- Antalet greenfee i samband med singeltävlingar skall öka. Mål 20 % 2022. (12 % 2019) 

- Tävlingssponsorer på varje tävling.  

- Förbättrad information vad gäller tävlingar, bättre användande av sociala medier t ex. 

- Flera deltagare i tävlingskommittén. 

 

Aktiviteter 
- Sponsorkontrakt med tävlingssponsorer i samarbete med sponsorkommitten. 

- Bättre marknadsföring av tävlingar, hemsida, sociala medier och även anslag på klubben. 

- Fortsätta utveckla Race to Älvkarleby för att få högre deltagande på finaltävlingen. 

 
   



    

ÄLVKARLEBY GK 
 

Budget 2020    

    

   2018 2019 2020 

 Utfall Prognos Budget 

Föreningens intäkter       

Tävling/träning 256 850 252 459 240 000 

Kurser/utbildning 159 383 147 272 175 000 

Sponsorer/reklam 607 100 623 292 640 000 

Greenfee 984 260 1 000 000 1 080 000 

Range 544 399 583 687 607 000 

Försäljning shop 1 095 024 1 170 000 1 150 000 

Medlemsavgifter 3 087 758 3 048 350 3 170 000 

Erhållna bidrag 185 260 337 150 325 000 

Övriga föreningsintäkter  140 973 42 800 29 000 

Summa 7 061 007 7 205 010 7 416 000 

       

        

Föreningens 
kostnader       

Tävling/träning 211 698 234 665 221 000 

Sponsorer/reklam 71 361 74 553 70 000 

Greenfee/rangen 46 314 58 950 42 000 

Inköp varor shop 862 069 924 300 908 000 

Kostnader banan 787 195 807 819 768 000 

Övriga kostnader 1 408 516 1 365 993 1 354 000 

Personal 3 204 115 3 281 148 3 401 000 

Avskrivningar 583 710 574 838 542 000 

Räntekostnader 71 055 81 000 110 000 

Summa 7 246 033 7 403 266 7 416 000 

       

Resultat -185 026 -198 256 0 

       

       
    

    
 
 
 
 
 
 



Förslag på styrelseledamöter för verksamhetsåret 2020 
 
Valberedningens har inga förslag på personer till de olika förtroende posterna i klubben. 
 
Ordförande för en tid av 1 år 
Thomas Trybom  Omval 1 år 
 
Övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
Tommy Bergström  Kvarstår 1 år 
Yvonne Thunman  Kvarstår 1 år 
Roger Gahlin   Kvarstår 1 år 
Stefan Hult   Omval 2 år 
Örjan Löfström  Omval 2 år 
Sylvie Könnverk  Nyval 2 år 
 
 
Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
Maria Högberg  Omval 1 år 
Suppleant   Nyval 1 år 
 
Revisorer för en tid av 1 år   
Björn Engblom  Omval 1 år 
Anders Wetterberg  Omval 1 år 
 
Revisorssuppleant för en tid av 1 år 
Eva-Britt Lindholm  Omval 1 år 
 
 
 
Valberedning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Höstårsmöte 2019-12-04 Älvkarleby Golfklubb 
 
 
Inkomna motioner 
 
Inför höstårsmötet den 4/12 2019 har följande motioner inkommit som styrelsen har att 
behandla och ta ställning till: 
 

1. Ny restaurangbyggnad, motion från Anders Westergren och Joakim Delin 

Motionen innebär att nuvarande restaurangbyggnad rivs och ersätts med en ny fastighet. Våra 
nuvarande lokaler är gamla och slitna och kommer på viss sikt inte att kunna uppfylla 
livsmedelslagstiftningens krav på restaurangverksamhet. I nuvarande skick medför lokalen också 
begränsningar att nyttjas under en stor del av året. 
 
 

2. Utbyggnad av befintlig restauranglokal, motion från P-O Ferm och Börje 

Andersson 

Ett annat förslag inlämnat av Per-Olof  Ferm och Börje Andersson innebär en utbyggnad av 
restaurangdelen i nuvarande byggnad som skulle ge fler platser och en varmare lokal som skulle 
kunna förlänga nyttjandet av densamma under en större del av året. Dock innefattar detta förslag 
inte åtgärder i kök och förvaringsutrymmen. 
 
Kommentar från styrelsen till motion 1 och 2: 
Båda dessa förslag anses var intressanta att utreda vidare. Vi har en insikt i att nuvarande 
restauranglokal på något sätt måste åtgärdas för att både möjliggöra en bra fortsatt verksamhet 
och att utveckla golfklubben. 
V kommer därför att kalla berörda förslagsställare till möte med styrelsen, klubbchefen och 
krögaren under början av 2020 för att diskutera vilka handlingsalternativ som finns, och hur en 
möjlig finansiering kan se ut. Det är viktigt att påpeka att en del av finansieringen också innefattar 
höjda medlemsavgifter vilket styrelsen har att beakta 
 
 

3. Golfstudio i anslutning till rangen, motion från Anders Westergren och Joakim 

Delin 

Motionen innebär nybyggnad av en golfstudio i anslutning till rangen. Syftet är att möjliggöra 
effektivare träning och lektioner, även vintertid, samt bättre kunna prova ut ny golfutrustning. 
Här finns möjlighet till att en stor del finansieras genom olika bidrag och stöd från sponsorer.  
 
Kommentar från styrelsen, motion 3: 
Förslaget anses vara intressant att gå vidare med och vissa initiativ har redan tagits av 
klubbchefen. Dock är det av största vikt att detta verkligen finansieras via bidrag, då styrelsen har 
många andra viktiga prioriteringar att göra inom ramen för klubbens verksamhet. 
Även här kommer förslagsställarna tillsammans med representanter från vissa kommittéer att 
bjudas in till möte och diskussion kring frågan i början av 2020. 
 
 
 
 



Styrelsen tackar för väl genomarbetade motioner som inkommit och det engagemang som ligger 
bakom dessa. Det är mycket uppskattat. 
 
 
Älvkarleby 24/11 2019 
Styrelsen Älvkarleby Golfklubb  
Thomas Trybom  
Ordförande 
 


