
 

Protokoll fört vid Älvkarleby GK:s Höstårsmöte 

 

Datum: 2021-01-12 

Plats: Webmöte Teams 

Närvarande: 45st medlemmar 

 

§1  Upprop och fastställande av röstlängd 

Ordförande Thomas Trybom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Beslutades att godkänna inloggningen på Teams med komplettering av de som sitter tillsammans på 
samma länk som röstlängd.  
 

§2  Fråga om mötet behörigen utlysts 

Godkändes av årsmötet.  
 

§3  Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

§4  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Thomas Trybom och till sekreterare valdes Stefan Hult. 
 

§5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lisbeth Pedersen och Lennart Billfalk.  

 
§6  Verksamhetsberättelser 

Verksamhetsberättelserna godkändes av årsmötet. 
 

§7  Ekonomisk rapport 
Tommy Bergström föredrog prognosen för 2020 med ett historiskt högt positivt resultat på ca 675 000 kr. 
Det som påverkat resultatet mest i positiv riktning är en rekordstor greenfee intäkt på över 1,5 miljoner 
kronor. Det höga antalet spelade rundor har även påverkat intäkterna på rangen och shopen i positiv 
riktning. Negativt är att Coronapandemin bromsade alla tävlingar fram till 1 juli vilket medförde ett 
inkomstbortfall på ca 100 000kr. 
På kostnadssidan kan ses renovering av restaurangen till 2021, ny såbädd för odling av gräs och inköp av 
gräsfrö och gödning för kommande säsong. 
Likviditeten är stabil och har under året förbättrats med ca 1 miljoner kronor jämfört med 2019.  

 
§8  Fastställande av avgifter för 2021 
Ordförande föredrog styrelsens förslag till avgifter för 2021 som godkändes av årsmötet. 
 

§9  Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 
Tommy Bergström presenterade verksamhetsplan och budget för 2021 med intäkter och utgifter på           
8 017 000 kr. 
Färdigställande av golfstudion är inräknad i budgeten. 
P-O Ferm frågar om det finns några planer att tillsätta en biträdande greenkeeper till Fredrik Wisted. 
Svaret är att frågan varit upp till diskussion men att ingen åtgärd är planerad i dagsläget. 
Såväl verksamhetsplan som budgetförslaget godkändes av årsmötet. 

 
§10  Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

Mats Ohlsson nyvaldes som ordförande för en tid av 1 år. 

Lennart Eilemar, Lars Högberg och Maria Högberg nyvaldes som ledamöter för en tid av 2 år. 

Tim Lund och Mattias Mattsson nyvaldes som suppleanter för en tid av 1 år. 

 

§11  Val av revisorer och revisorssuppleant 

Björn Engblom och Anders Wetterberg omvaldes som revisorer för en tid av 1 år. 

Eva-Britt Lindholm omvaldes som revisorssuppleant för en tid av 1 år. 



§12  Val av ledamöter i valberedningen 

Mikael Bergsten nyvaldes som sammankallande ledamot i valberedningen för en tid av 1 år. 

Anders Sjödin och Bo Eliasson nyvaldes som ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. 

 
§13  Val av ombud till Upplands Golfförbunds årsmöte 

Årsmötet beslutade att valet går i delegation till styrelsen att bestämma.  

 

§14  Behandling av inkomna förslag eller motioner 

Inga inkomna motioner. 

 

§15  Övriga frågor 

Som avslutning på mötet informerade klubbchefen, Johan Malmsten om händelser som har och kommer att 
genomföras på banan och klubben: 

- Hål 2, träd är planterade runt green. 
- Hål 6, kullen mitt på fairway borttagen, schaktmassorna har använts för att plana ut slänten 

före green. 
- Hål 7, gallring av träd för mer ljusinsläpp. 
- Hål 11, testet av ett nytt tee har upplevts positivt. Bankommittén behandlar frågan om att flytta 

befintligt tee till den nya platsen. Gamla bunkern före green kommer åter att öppnas upp. 
- Hål 15, test av nytt tee för att göra om hålet till kort par4. Behandlas av bankommittén. 
- Hål 17, borttagning av sly och gallring av skog till höger om fairway kommer att utföras under 

vintern. Stora Enso kommer att utföra gallringen. 
- Ny såbädd är anlagd för att odla gräs att användas vid reparation på banan. 
- Ny målgreen är anlagd på rangen. Planen är att anlägga ett par till utspridda på ett avstånd 

från 30 till 135 meter. 
- Campingen har utökats med 3 platser och planen är att öka ytan ytterligare. 
- Renovering av restaurangens altan pågår. Isolering av tak och ny golvbeläggning kommer att 

stå färdigt till våren. 
- Arbetet med nya golfstudion pågår. 
- Ny grässort (krypven) kommer succesivt att användas på greenerna. Detta är en mer tålig gräsart 

som efter några år kommer att ge oss ännu bättre greener. 
- Arbetet pågår med att sluta samarbetsavtal med andra klubbar. 
- Uppstart av golfshop på nätet har genomförts under hösten. 

 
En fråga kom upp vad som är orsaken till fördröjningen av uppförandet av golfstudion. Johan svarade att 

bygglovet är överklagat av en politiker och ärendet ligger just nu i förvaltningsrätten. 
Handläggningstiden av ärendet kan i värsta fall ta mellan 4-6 månader.  

 
Johan avslutade med att tacka de avgående styrelsemedlemmarna för ett väl genomfört arbete under de 
skiftande antal år som de suttit i styrelsen. 

 

§16  Mötet avslutas 

Ordförande för mötet Thomas Trybom tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

 

________________ ________________  

Stefan Hult  Thomas Trybom  

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 

________________ ________________ 

Lisbeth Pedersen Lennart Billfalk 

Justeringsman  Justeringsman 


