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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 2022. 
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 2021 

                                                                                        
 
Ordförande  Mats Ohlsson 
 
Vice ordförande Lars Högberg 
 
Kassör  Sylvie Köönverk 
 
Sekreterare  Stefan Hult 
 
Övriga ledamöter Örjan Löfström 
  Maria Högberg 
  Örjan Löfström 
  Lennart Eilemar 
  
Suppleanter  Mattias Mattsson 
  Tim Lund 
 
Revisorer  Björn Engblom 
  Anders Wetterberg 
 
Revisorssuppleant Eva-Britt Lindholm 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. På oktobermötet var alla 
kommittéordföranden samt valberedningen inbjudna. 
 
Vårårsmöte hölls 2021-06-15 
 
Anställd personal 
Banpersonal:  Fredrik Wistedt– Banchef/Head greenkeeper 
  

Glen Westerlund, Sebastian Engvall, Hans Skoglund, William Wall 
och Filip. 

 
Kansliet:  Johan Malmsten – Klubbchef/pro, Cecilia Leijon Fröjd– Kansli/pro, 
  Robert Martinsson – Kansli/pro, Oliver Löschner, Ellen Lungfors 
  Asplund – kansli och hjälptränare och Maria Spante har under 
  säsongen arbetat på kansliet. 
 
 
Medlemmar 
Antalet registrerade medlemmar i GIT uppgick per 18/11 2021 till 1171 personer, varav 979 
personer är aktiva. 37 spelrätter har bytt ägare under 2021. Antalet spelrätter uppgick vid samma 
tidpunkt till 800 stycken. 
 
Fördelning 
Damer 258 stycken 
Herrar 913 stycken 
 



Ekonomi 
Prognosen för verksamhetsåret 2021 visar liksom 2020 på ett positivt resultat. Årets beräknade 
överskott beror främst på fortsatt ökning av greenfeeintäkter och antal betalande medlemmar. 
 
Verksamheten 
Förutom denna verksamhetsrapport hänvisar styrelsen till respektive kommittés 
verksamhetsrapport för 2021. 
 
 
Älvkarleby GK 2021-12-01 
 
 
 
Mats Ohlsson  Lars Högberg  Sylvie Köönverk 
 
 
 
Stefan Hult  Örjan Löfström Maria Högberg 
 
 
 
Lennart Eilemar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Bankommittén har till per dagens datum haft 9 möten. 
 
De åtgärder/inköp som gjort under året är: 
 

- Två städdagar arrangerades i april och deltog gjorde ett 30 tal medlemmar under dessa 
dagar.  

- Det vanliga säsongsförberedelserna gjordes och 10st greener dukades /täcktes med goda 
resultat. 

- 3 st. nya transportfordon köptes in under våren för banpersonalen. 

- 1 st. ny golfbil anskaffades. 

- Vertidrain har använts regelbundet för att skapa bättre greener genom hela säsongen. 
(djupluftare 30 cm) 

- Krypven håller på att sås in i våra greener sedan 2020 som skall ge oss flera fördelar 
beträffande skötsel och kvalitet på greener. Detta är ett mångårigt projekt. Detta syns 
genom mörkare gräs på våra greener. 

- Nytt tee 54 har anlags på hål 11 och kommer att öppnas till våren/försommaren 2022. 

- Gallring av skog har genomförts av Stora Enso på hål 10 och hål 17. Fällning, och 
borttransport har hanterats också helt av Stora Enso. Klubben får ersättning för detta – 
kostnader för fällning och borttransport.  

- På hål 6 har gallring gjorts för att göra Älven mer synlig till att bli en del av 
totalupplevelsen av att spela på Älvkarleby GK. 

- 5 st målgreener har byggts på rangen (exkl. de två piltavlorna) med materialet som tagits 
bort vid anläggandet av plattan för studion. Avstånden är tänkt att passa alla spelare från 
den yngsta på 5 år till våra äldsta medlemmar. 

- Maskinhallen målades under våren om av en frivilliggrupp. 

- Studion är monterad och vi hoppas kunna ta den i drift strax efter årsskiftet. 

- Ny (beg.) ruffklippare har anskaffats efter att vi fick haveri på den tidigare.  

- Ruffen på banan har klippts ner under september-oktober månad.  

- Mycket av det arbete som utförts på och omkring banan är (likt tidigare år) 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. 
 

- Bankommittén jobbar nu med revidering av banutvecklingsplanen som sträcker sig över 
1-3 och 5 års perspektiv. Revideringen skall vara klara innan årsskiftet.      

- Ställplatserna för husbilar och husvagnar har utökats med ytterligare 4 platser till 16 st. + 
gråvattentömning har anlagts och som just nu är under färdigställande av vår 
frivilliggrupp. 
 



- Projektgrupp för ombyggnation av green på hål 3 fortsätter och ombyggnation är 
planerad till hösten 2022. 

- Johan och Fredrik hade en halvdag på Gävle med erfarenhetsutbyte. 

- Fredrik och Johan jobbar med att hitta en 2:e man/högra hand för Fredrik. 

 

Vi söker hela tiden efter nya personer som kan bidra vid enskilda banprojekt alt. bli en del av 
frivilliggruppen. 

 
Älvkarleby 14 okt 2021 
 
Bankommitténs sammansättning:  
Johan Malmsten tf. ordf, (johan.malmsten@alvkarlebygk.com) 
Cecilia Leijon Fröjd 
Fredrik Vistedt (fredrik.vistedt@alvkarlebygk.com) 
Christer Muhr 
Sylvie Köönverk 
Perry Andersson  
Mats Thunman (sedan hösten 21)  
Lennart Eilemar 
 

 
PARAGOLF KOMMITTÈN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2021 
 
Kommittén har bestått av 3 personer, Lars Högberg, Gun Fransson och Cecilia Leijon Fröjd 
Kommittén har haft genomfört 2 planeringsmöten 2021. 
  
När pandemin under våren drabbade vårt land så medförde det, som alla vet, stora problem för 
personer med funktionsvariationer. Utmaningarna har varit mer av logistik karaktär men också 
vissa  personer som högriskgrupp. 
 
Dagverksamheten från Skutskär återkom i år igen och vi genomförd friskvårds dagar vid sex 
tillfällen där de fick prova på golf med div. olika övningar och under strikt ordning gällande 
Corona beteende. Grupperna var på 6-8 pers /gång + ledare. 
  
Älvkarleby GK arrangerade också en egen paragolfdag i början av september  med ett fåtal 
besökare.  
 
Paragolfbilen har varit ute på banan 5 gånger, använts på rangen samt varit utlånad till 
paragolfdag i Gävle och Sandviken. 
  
Klubben har förstås kostnadsfritt ställt upp med ledare och tränare vid alla tillfällen ovan.  
  
 Paragolfkommittens sammansättning: 
  
Lars Högberg  
Gun Fransson   
Cecilia Leijon Fröjd,  (cecilia@alvkarlebygk.com) 



 
MILJÖKOMMITTÉN 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Miljökommittén har haft ett möte då miljöplanen diskuterades och ett förslag till uppdaterad 
Miljöplan för 2021-2022 togs fram (=kommitténs förslag till VP). 
Vi har också deltagit i dialogen om utvecklingen av klubben och hur kommittéerna ska 
samarbeta. Då miljöfrågorna till största delen hanteras i den löpande verksamheten på klubben är 
det viktigt att förslaget till Miljöplan diskuteras och fastslås i styrelsen och sedan följs upp under 
året.  
En genomgång av användningen av kemikalieanvändningen har gjorts och visade att klubben i 
stort följer SGFs checklistor. En beredskapsplan vid haveri i samband med sprutbekämpning tas 
fram av banchefen med stöd av kommittén. 
Klubbens elanvändning har följts upp löpande och förslag till åtgärder lämnats. 
Arbetsmiljöfrågor har också diskuterats och styrelsen kommer göra en översyn av 
delegeringsordningen. 

 

För miljökommittén 
Hans Lindström 
 
Miljökommittén sammansättning:  
Hans Lindström, ordf. 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com 
Fredrik Vistedt, banchef 
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 

 

 
DAMKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
2021 blev inte heller riktigt som vi tänkt oss. Folkhälsomyndighetens restriktioner gjorde att vi 
fick ställa in delar av den planerade verksamheten under vintern 2020 och våren 2021. 

De planerade damkurserna kring boken ”Stolt, stark och säker” fick tyvärr ställas in. 
April och maj spelade vi enbart sällskapsronder eftersom vi inte fick anordna tävling. 

Damkommittén har i år genomfört tävlingar vid 16 tillfällen. Det har 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. 

Vi har under säsongen haft 230 starter vilket är 70 starter färre än 2020. 
Det tror vi har berott på att vi ställt in 3 tävlingar pga av väderförhållanden och aktiviteten 
Kvällens drottning då det krockade med golfveckan och spel om vandringspris. 
Vi har genomfört en matchstege med både en A och B final. 16 spelare deltog.   
A-finalen vanns av Lotta Lindegren och B-finalen vanns av Ann-Sofie Dahlbäck. 

Antalet fåglar i ”Birdieträdet” blev 52st jämfört med 73st föregående år. 

mailto:lennart.billfalk@gmail.com
mailto:perolof.ferm@gmail.com


Elisabeth Modig är ny i damkommittén from 2021. 

Damkommittén har haft planeringsmöten vid fem tillfällen. 

Avslutningsmiddag med prisutdelning den 16/9 på Lugnet. 

Tillsammans med damsatsningsprojektet så genomförde vi både väninnegolf  och en prova-på-
golfdag för damer som vi utvärderat och det kommer att bli återkommande aktiviteter. 

Maria Högberg utses som damkommitténs kontaktperson i styrelsen. 

 
Damkommitténs sammansättning: 
Monica Lindegren, ordf. (m_lindegren@hotmail.com)    
Maria Högberg  
Lisbeth Pedersen  
Elisabeth Modig 
 
 
 

JUNIORKOMMITTÉN 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

År 2020 hade klubben 80 juniorer (ca 18 i träning) och året 2021 visar 127 stycken registrerade 
varav 38 i träning. Det är en rejäl ökning och vi har en helt ny träningsgrupp för de allra yngsta.  
 
Vi har varit ute på skolor vid ca 16 tillfällen och genomfört golf  i skolan under idrottslektioner 
vilket har gett nya juniorer. Sedan har vi även deltagit med SISU i deras satsning Sommarskoj i 
Skutskär & Tierp som arrangerades under sommarlovet. 

Träningsverksamheten har varit ca 38 aktiva juniorer i åldrarna 4-15 år. Det har varit tre 
åldersgrupper under säsongen med fler deltagare i den yngsta (nystartad) och mellersta 
träningsgruppen gentemot 2020. Under vår och höst har vi tränat två gånger i veckan och under 
semesterperioden en gång i veckan. Det har varit möjligt för alla upp till 18 år att träna golf  med 
fysiska inslag i organiserad form. 

Avslutningen på säsongen blev en lyckad kväll med aktivitet på banan i form av lagspel och 
utmaningar samt en pizza i restaurangen som avslutning. Ett gott slut och en bra start för fortsatt 
träning som nu i vinter kommer ske inomhus en gång i veckan med start efter höstlovet, 
Bodaskolan fram till jul och förhoppningsvis vår egen studio efter nyår. 

Vi har genomfört två sommarlovsläger där vi under båda lägren haft rekord i deltagarantal. Första 
lägret som ägde rum under midsommarveckan hade vi 29 barn i åldrarna 6-14 år under fyra 
dagar. Läger nummer två genomfördes i mitten av augusti och där deltog 19 barn under fem 
dagar. De flesta som deltog i lägren har varit med på de vanliga träningarna, en positiv förändring 
jämfört med 2020. 

Tävlingsverksamheten utanför klubben är lite mindre aktiv just nu på vår klubb.  Det är två 
stycken aktiva tävlingsspelare som spelat under säsongen och det är Max Forsberg samt William 
Lugnfors Asplund.  

Vår egen tävlingsverksamhet blev positiv i form av GUSAB. Det ändrade namn till mys istället 
för tävling vilket under säsongen återigen resulterat i deltagarrekord. Vi har haft tre tillfällen och 
första hade vi 31 barn, andra 18 barn och tredje tillfället 23 barn. Detta har varit en positiv del i 
träningen att vid tre tillfällen äta en hamburgare innan vi går ut tillsammans och spelar på banan. 
Bara första gången åt vi på restaurangen, sen var både pengar och samarbete slut.  



Juniorerna anordnade också för första gången sin egen tävling, Framtidslöftet, som mottogs 
väldigt positivt av alla spelarna, trots att tävlingen låg i slutet av säsongen. Vi hade många juniorer 
som sprang omkring under dagen och sålde lotter, en del innan spelarna kommit in på green på 

hål 18. ☺  

Positivt att vi också hade flera föräldrar som hjälpte till under dagen. Vi ser fram emot en ny 
tävling 2022 som vi kommer att satsa ännu hårdare på! 
 
Juniorkommitténs sammansättning: 
Cecilia Leijon Fröjd, ordf. (cecilia@alvkarlebygk.com) 
Matilda Åkerlind  
Tomas Nälsén 
Ellen Lugnfors Asplund 
Joakim Asplund 
 

 

SENIORKOMMITTÉN (f.d OM)  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Säsongen var planerad att inledas 5 maj, men på grund av den pandemi som fortfarande pågick 
var vi tvungen ställa in 4 tävlingar under maj månad. 
 
Vi inledde säsongen med spel i blandade klasser, i syfte att utvidga och främja det sociala 
umgänget. Det vi såg var att antalet deltagare minskade. Vi beslöt att fortsätta fram till 
midsommar och hoppas på en förändring. Tyvärr såg vi oss tvungen att återgå till att starta i 
separata klasser, vilket ledde till något stigande deltagarantal. Det vi kan se är att deltagarantalet 
totalt varit desamma som under 2020 då pandemin bröt ut. Däremot är det ett stort tapp från året 
innan pandemin. 

Ett uppskattat inslag har varit de regelfrågor som tagits upp vid varje speltillfälle. 
Vi har under året genomfört 17 tävlingar varav de 10 bästa ingått i Order Of  Merit. 

Vinnare av årets Order Of  Merit blev:  
A-klassen Lars Lindegren  
B-klassen Jörgen Larsson 

Vinnare av Rickard Olovssons vandringspris som ska vara ständigt vandrande och gå till 
säsongens bästa dam och bästa herre oavsett klass, gick i år till:  
Eva Öhlund  
Jörgen Larsson 

Vi har deltagit i seriespel och även stått som arrangör vid två tillfällen, D70 Div 1 o 2 den 8 juni 
och H60  Div 3 den 17 augusti. 

Den 31 augusti gick det årliga utbytet med Gävle GK:s Seniorer, då vi spelade Gamla Banan och 
dom gästade oss den 1 september. 

Vi utökade i år utbyte med andra klubbar att även omfatta Högbo GK, ett samarbete vi hoppas 
kommer att bestå till kommande år. 

I början av september genomfördes Ryder Cup i Öregrund och Solhem Cup i Älvkarleby 
Vinsten gick till Älvkarleby GK:s herrar och Öregrund GK:s damer. 



I samarbete med Cecilia och under hennes ledning har seniorerna vid 10 tillfällen under 
sommaren erbjudits att delta i utbildning på olika teman, en aktivitet som varit mycket 
uppskattad.  

Säsongen avslutades den 29 september med en 4-manna scramble över 9 hål, därefter 
prisutdelning och en gemensam lunch på Restaurang Älvan. 

Vi gratulerar alla vinnare och tackar alla som vid något tillfälle deltagit under säsongen. 
 
Seniorkommitténs sammansättning: 
Yvonne Thunman, ordf. (y.thunman@gmail.com)  
Örjan Löfström 
Leif  Jansson    
Sylvie Köönverk 
Lisa Billfalk    
Göran Westlund 
Gunnar Thunman   
Åsa Sundell  
 

  
 
MARKNADSKOMMITTÈN (fd. sponsorkommitté) 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
Marknadskommittén har under året bestått av sju medlemmar och har genomfört 10st 
kommittémöten, merparten via Teams pga Covid-19. Dessutom ett studiebesök hos Dalsjö GK 
för erfarenhetsutbyte. 

Sponsorgolfen för våra samarbetspartners genomfördes den 2 september i strålande väder där 
TPM Industrimålning stod som segrare och fick representera ÄGK vid den gemensamma 
sponsorgolfen på Bro Hof  där laget slutade på 2:a plats. 

Företagsslaget genomfördes för fjärde året med 17 deltagande lag och segrare 2021 blev Larsas 
Sport. 

Årets resultat blev 528 tkr, dvs en bra bit under budget. Det stora tappet ligger huvudsakligen i 
fler förlorade sponsorer än nya tillkommande samt förändrade avtal. En oroande trend som vi 
måste bryta till 2022. 

Totalt har vi under året jobbat med 56st samarbetspartners. 
7st arrangemang av företagsgolf  har genomförts under sommaren. 

Vi har under året etablerat ett samarbete med EB Affärspartner för att hitta nya vägar att komma 
i kontakt med nya sponsorer. 
 
Resultat 20211031 

• Budget 620 000 kr 

o Utfall 528 000 kr (597 000 kr 2020) 

• 56 samarbetspartners (59st 2020) 

o 4 nya partners (32 000 kr) 

o 7 partners avslutat pga central styrning av sponsormedel (-54 000 kr) 

o 15 förändrade avtal (-47 000 kr) 

 



 
Marknadskommitténs sammansättning 
Stefan Hult, ordf. (stefanhult@hotmail.se)  
Stefan Sjöström  
Clarrie Leim           
Lars Högberg 
Andreas Klövenäs 
Cecilia Leijon-Fröjd    
Johan Malmsten (klubbchef) 

 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
Även under 2021 hade vi restriktioner på grund av pandemin att förhålla oss till. Inga tävlingar 
genomfördes innan 1 juni. Vi planerade våra tävlingar utifrån detta och vi kunde genomföra 
golfveckan under v26 (2020 blev det v29). 
Vi har under året genomfört 16st (13st 2020) klubbtävlingar samt dessutom 1st inom Upplands 
seriespel (H40) och UGF Juniortävling. 
Som tidigare år kan man se att det är lagtävlingar (scramble, bästboll) som lockar deltagare. På 
denna typ av tävlingar är det i snitt mer än 100 deltagare och bland dessa är det ca 45% från 
andra klubbar som deltager vilket är bra. Singeltävlingar ligger vi fortfarande på ca 40 deltagare 
per tävling. 

Golfveckan genomfördes under vecka 26 med gott resultat även i år. Deltagarantalet var 615 
vilket får anses vara ett bra deltagarantal. I år kunde vi dessutom genomföra Longdriving på 
fredagskvällen vilket igen var ett lyckat arrangemang. 

KM genomfördes på samma sätt som vi gjort några år tillbaka. Deltagarantalet i KM var det 
lägsta på flera år. För 2022 kommer vi att flytta KM till en tidigare tidpunkt som förhoppningsvis 
kan ge fler deltagare. 

2021-års klubbmästare är följande: 
Damer Tuula Lindell Herrar William Lugnfors-Asplund 
Damer Hcp Tuula Lindell Herrar Hcp Peter Jacobsson  
D 70  Britt-Lousie Lindgren H 40 Mikael Eriksson  
   H 50 Anders Ojamäe 
   H 60 Anders Ekelund 
   H 70 Bo Lindgren  

 
Race to Älvkarleby vanns i år av Erik Burström. 
Vi har även i år skänkt 10kr/deltagare till Cancerfonden och dessutom hela tävlingsavgiften från 
tävling ”Fuck Cancer” (8000kr). Totalt har vi samlat ihop 19 171kr, tack för det! 
Vi hoppas att vi nästa år kan köra igång tävlingssäsongen i maj som brukligt. 
 

 

 

 



Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till genomförandet av våra tävlingar under 
säsongen. 

 
Tävlingskommitténs sammansättning 
Anders Ekelund, ordf. (anders.ekelund61@gmail.com)  
Christina Söderlind  
Stephan Abramsson 
Christer Bärlund  
Inga Örnblom  
Jonny Melander 
 

 
 
HANDICAP KOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
För hcp kommittéen har även kanslipersonalen har varit delaktiga och genomfört beslut som 
tagits och uppdaterat i GIT. 
   
Under året har det inkommit ansökningar om förändrad Hcp grundade på olika orsaker. 
Vi har tittat på varje enskild person och avlämnat vår bedömning. 
 
Världshandicapsystemet som började att gälla från 1. mars 2020 hade en del inkörningsproblem 
som löstes efterhand.Vi planerade att genomföra informationsträffar med olika grupper juniorer 
old member o.s.v under våren men detta utgick p.g.a corona om intresse finns kanske det kan 
göras våren 2022, 
 
handicapkommitténs sammansättning: 
Svante Andersson ordf. (svante_a@icloud.com) 
Christer Bärlund 
Roger Gahlin  
 

   

   
Kommittén avser att sitta kvar  
 
Älvkarleby 2021-10-02 
 
Svante Andersson 
 
 
 

 

 
 
 
    



Prognos 2021 
    

   2020 2021 2021 

 Utfall Budget Prognos 

Föreningens intäkter       

Tävling/träning 139 663 230 000 217 705 

Kurser/utbildning 223 129 245 000 265 957 

Sponsorer/reklam 599 000 620 000 560 500 

Greenfee 1 503 973 1 225 000 1 570 000 

Range 803 212 735 000 738 435 

Försäljning shop 1 264 758 1 275 000 1 300 000 

Medlems avgifter 3 205 210 3 265 000 3 438 922 

Erhållna bidrag 557 185 385 000 654 000 

Övriga föreningsintäkter  36 852 37 000 102 500 

Summa 8 332 982 8 017 000 8 848 019 

       

        

Föreningens kostnader       

Tävling/träning 110 665 212 000 217 959 

Sponsorer/reklam 80 498 85 000 79 000 

Greenfee/rangen 43 953 57 000 42 172 

Inköp varor shop 1 032 073 1 046 000 1 080 278 

Kostnader banan 1 000 863 980 000 895 925 

Övriga kostnader 1 604 688 1 517 000 1 614 985 

Personal 3 156 522 3 484 000 3 722 382 

Avskrivningar 532 210 556 000 532 966 

Räntekostnader 68 804 80 000 61 000 

Summa 7 630 276 8 017 000 8 246 667 

       

Resultat 702 706 0 601 352 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens förslag till avgifter för 2022 

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  4.900 Kr      300 Kr                     0 Kr   5.200 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   1.700 Kr  300 Kr  2.000 Kr 

 

Passiv medlem                              500 Kr                                 500 Kr  

 

Årsavgift för medlemmar utan spelrättsbevis  Årsavgift  Medlemsavgift  Städpant Totalt 

Seniorer    5.800 Kr  300 Kr 0 Kr   6.100 Kr 

 

Medlemmar 22 - 25 år   3.800 Kr   300 Kr 0 Kr   4.100 Kr 

 

5 ronder/säsong   2.000 Kr 300 kr   0 Kr 2.300 Kr 

Studerande, min 75% av tiden  2.200 Kr 300 Kr 0 Kr 2.500 Kr 

 

Juniorer 19 - 21 år                            1.900 Kr   300 Kr 0  Kr   2.200 Kr 

 

Juniorer 15-18 år                             1.200 Kr   300 Kr 0 Kr 1.500 Kr 

Juniorer 11-14 år                             1.000 Kr   300 Kr 0 Kr 1.300 Kr 

Juniorer -10 år                                400 Kr   300 Kr     700 Kr  

 

Greenfee   Avgift    

Vardagar   390 Kr (dagsgreenfee) 

Lörd/ sönd/ helg  480 Kr (dagsgreenfee)  

9 hål vardagar   240 Kr  

9 hål lörd/sönd/helg  260 Kr  

Tävlingsgreenfee  200 kr  

Juniorer   ½ avgift alla dagar 

Tävlingsavgift  150 Kr 

 

 

 



 

Verksamhetsplan Älvkarleby Golfklubb 2022 

Den nya styrelsen kommer att fortsätta med att se över klubbens verksamhetsplan för 2022 och 
frmåt. Revidering kommer att vara slutförd och presenteras vid klubben vårårsmöte. 

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 2021 
 
Ordförande  Mats Ohlsson 
 
Vice ordförande Lars Högberg 
 
Kassör  Sylvie Köönverk 
 
Sekreterare  Stefan Hult 
 
Övriga ledamöter Örjan Löfström 
  Sylvie Köönverk  
  Maria Högberg 
  Lennart Eilemar 
 
Suppleanter  Mattias Mattsson 
  Tim Lund 
    
Klubbchef    Johan Malmsten 
(Adjungerad)   
Banchef  Fredrik Vistedt 
(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.  
 
 

 

Undervisning och Shop Verksamhetsplan 2022 

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 2022 

• 50 st. på nybörjarutbildning 

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

• 200 st. privattimmar fullt betalande (40 min) 

• 30 st sålda träningspaket (olika typer av paket) 

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

• 30 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 året. 

• Regelbunden uppföljning av deltagare från våra nyböjarkurser. Detta skall ske genom hela 
säsongen tillsammans med erbjudande om fadderhjälp. (Vi behöver fler faddrar som kan 
bistå och stötta våra nya golfare och medlemmar) 

• Att under hela året kunna erbjuda undervisning i en studio på ett modernt sätt där elevens 
mål och ambitioner kan tas tillvara genom moderna och funktionella hjälpmedel som år 
förekommande på de flesta klubbar som idag bedriver undervisning med professionellt 
utbildade tränare. 
 

 
GOLFSHOPEN 
 
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 
  
Glädje och Respek 
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 2022 

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

• Innan säsongstart utbilda och öka kompetensen hos personal inom alla områden. 

• Hålla ett minimum av lager för att ökad omsättningshastighet minimal lagerkostnad.  

• 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 1 375 000 

• Bruttoförtjänst över 25% 

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

• Ha ett nära samarbete med våra största leverantörer och att gemensamt planera och 
genomföra aktiviteter för klubbens medlemma och gäster. 

• Att kunna presentera och genomföra demos och customfitting i en modernt utrustad 
studio. 

 
 
 

 
 

Kommittéernas Verksamhetsplan 2022 
 
 
BANKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 
 
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 genom frivillig eller projektgrupper 
 

 
Aktiviteter 

Kommer att presenteras efter att styrelsen godkänt banutvecklingsplanen för 2022 
 

 
 



 
 
 
 
 
DAMKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 

 
Damkommittén kommer att erbjuda aktiviteter under vintern för att behålla och öka den sociala 
gemenskapen för klubbens alla damer. 
Det kommer att bestå av en studiecirkel utifrån boken ”Stolt, stark och säker” i samarbete med 
SISU. Lisbeth Pedersen och Cissi Leijon-Fröjd kommer att hålla i två grupper i klubbhuset vid 8 
tillfällen under vintern. 

Bjuda in till glöggmingel på Lugnet och förhoppningsvis äta jultallrik tillsammans på Kungsådran 
under december 2021. 

Vi vill synliggöra damerna mera!  
Vi kommer att skicka med blänkare till Johans nyhetsbrev, uppdatera vår ”folder” och sprida via 
hemsidan och i klubbhuset. Erbjuda fadderverksamhet. 

Att spela tävlingar/social golf  varje torsdag under maj-september 2022. 
Mål att öka starterna och föryngra medelåldern ytterligare på torsdagsgolfen. 

En förfrågan om önskade aktiviteter ska skickas ut via en enkät till klubbens alla damer. 

Kontakta andra klubbar, Hofors damer, och ta del av deras verksamhet. 

Göra en endags tur för spel på Avesta golfklubb som vi har samarbete med. 

Ordna en resa till Eckerö med övernattning. 

Fortsätta med att fylla vårt ”birdie” träd. 

Genomföra en egen matchstege med A och B final. 

Vi ska ordna en officiell damtävling, ev i samarbete med tävlingskommittén. 

Älvkarleby Ladies Open” 
 
En liten ”loppishörna” kommer att finnas i damernas omklädningsrum, där vi kan lämna saker 
som inte passar, men som kanske passar någon annan. 
 
Monica Lindegren         
Maria Högberg          
Lisbeth Pedersen        
Elisabeth Modig 
 
 
 
JUNIORKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 
 

Se eget dokument. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MILJÖKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 
 

 
Aktivitet  Planerad 

start 

Planerat 

klart 

Ansvarig 

Hålla miljöplanen aktuell på hemsidan 

Informera om naturvärden som finns på golfbanan, uppdatera skyltning och 

komplettera med nya tavlor om fåglar 

- Löpande Miljöansvarig 

Klubbchef 

Följa upp avtal med Upplandsstiftelsen om skötselplan 

Säkerställa att skötselplanen beaktas i arbetet med golfbanan 

Bevaka förekomst av invasiva arter som vi är skyldiga att bekämpa 

- Löpande Miljöansvarig 

Banchef 

Genomföra och dokumentera arbetsmiljö/skyddsrond. 

Följa upp delegering av arbetsmiljöansvar. 

 Årligen 

2021  

Miljöansvarig 

Ordförande 

Hålla regelbundna möten med restaurangen om lagar, krav och om klubbens mål 

och policy samt förväntningar som klubben har på restaurangen 

- Löpande Klubbchef 

Utvärdera och uppdatera miljöplanen 

Redovisa trender för resurs- och kemikalieanvändning, verka för att minskande 

eller oförändrad resursanvändning 

- Årligen Miljöansvarig 

Ledamöter 

Utvärdera naturupplevelse och intryck av klubbens miljöarbete i enkäter till 

medlemmar och gäster? 

 Löpande Miljöansvarig 

Klubbchef 

Redovisa särskilda miljöaktiviteter i verksamhetsberättelsen 

Underlag från Miljöansvarig 

- Årligen Miljöansvarig 

Klubbchef 

Använda SGF s material ”Checklista för miljöarbetet på golfbanan” att stämma 

av att klubbens arbete stämmer överens med lagar och föreskrifter och planera 

för och göra förbättringar vid behov. 
(https://golf.se/contentassets/04e02588245b4075ba0619f40a48e3a9/checklista-sa-uppfyller-du-miljokraven.pdf) 

 

- Årligen Banchef 

Miljöansvarig 

 
Några miljönyckeltal redovisas på nästa sida. 
 
Referenser: 
Miljökommittén Älvkarleby GK 
Miljöpolicy 
Älvkarleby golfklubb och våra miljöaspekter 
 

Några miljönyckeltal 

Kemikalieanvändning  
Bekämpningsmedel; sammanlagda doser per år, 12 l plus 15 liter mot maskrosor på fairway 
Diesel klass 1, förbrukning ca 10 kubikmeter per år. 
Blyfri bensin, förbrukning drygt 2 300 liter per år 
Smörjoljor; mineraloljor användes, förbrukning ca 120 liter per år. 
Hydrauloljor; mineraloljor användes, förbrukning ca 160 liter per år 
 
Tabell Växtnäringstillförsel, [kg/100m2/säsong] 
 

https://golf.se/contentassets/04e02588245b4075ba0619f40a48e3a9/checklista-sa-uppfyller-du-miljokraven.pdf


Yta N =kväve P 
=fosfor 

K 
=kalium 

Fairway 0,9 0,3 0,7 
Green 2,8 0,3 1,7 
Tee 1,6 0,2 0,7 

 

Elenergianvändning 
Energikartläggning för våra lokaler har identifierat möjligheter till effektivisering som införts och 
energiförbrukningen följs löpande upp. En värmepump värmer klubbhuset. Bevattning med 
älvvatten drar också mycket energi och följs löpande.  
   

 
 
 
 
 
SENIOR KOMMITTÉNS MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 
 

Kommittén arbetar för att främja och vidareutveckla den sociala gemenskapen bland klubbens 

seniorer, som vänder sig till damer och herrar 55 år och däröver. 

 

Mål 

- Vidmakthålla och vidareutveckla seniorernas verksamhet samt arbeta för att öka den 

sociala samvaron inom klubben 

- Öka antalet deltagare vid onsdagstävlingarna med minst 10% 

- Delta i seriespel och andra tävlingar arrangerade av UGF 

 

Aktiviteter 

- Planera och genomföra onsdagstävlingar 

- Utbildning i regelfrågor samt ge möjlighet till träning i grupp 

- Bjuda in klubbens juniorer till gemensamt spel/tävling 
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- Undersöka möjlighet att utöka samarbete med ytterligare någon klubb 

- Genomför Solheim Cup och Ryder Cup mot Öregrund 

- Ta fram en folder som tydliggör seniorernas verksamhet 

- Mailutskick till potentiella deltagare inom seniorernas verksamhet 

- Arrangera seriespel och andra seniortävlingar på uppdrag av UGF 

MARKNADSKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 

 
Marknadskommittén skall bidra till klubbens intäkter enligt av årsmötet beslutad budget.  
Kommittén skall kontinuerligt 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 

- 550 kkr i sponsorintäkter 

- 30 deltagande lag i ÄGK:s sponsortävling 

- 20 deltagande lag i Företagsslaget 

- Verka för att behålla befintliga samarbetspartners 

- Söka avtal med minst 5 nya samarbetspartners 

 
Aktiviteter 

- Utveckla kommitténs arbetssätt för att möta framtidens krav 

- Genomföra/slutföra topplistan på EB Affärspartner listan 

- Genom trivselaktiviteter kring golfen skapa en nätverksmiljö för nya affärskontakter 

- Marknadsföra klubben som den ideala partnern för företagsgolf 

- Bilda ”Business Club” för våra större samarbetspartner. 

 

 

 

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Verksamhetsb
erättelse 

         X   

Verksamhetspl
an 

         X   

Möten X X X X X   X X X X X 

Teckna avtal X X X X        X 

Företagsslag      X X X X    
Sponsorgolf        X     
Nätverksträff/
golfresa 

    X        

Erfarenhets 
utbyte andra 
klubbar 

        X    

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PARAGOLFKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 
 
Kommittén hanteras idag av kansliet. Ny ordf. skall utses av klubbens styrelse  

 
Mål 

- Att behålla de nuvarande deltagarna. 

- Öka antalet deltagare den den nivå vi hade innan pandemin i 2019 

- Förstärka ledarsidan med fler kvinnor och män. 

- Egen och gemensam informationsbroschyr med klubben 

- Ytterligare tillrättaläggning för fysiskt funktionsnedsatta genom anskaffande av travers för 
lyft av personer i rullstol till paragolfbil. 

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

- Skapa ett samarbete mellan Älvkarleby, Gävle och Högbo GK. 

- Utveckla samarbetet med andra intresseorganisationer i regionen. 
 
Aktiviteter 

- Regelbunden träning/ kontinuitet genom hela året. 

- Visa paragolf  vid  Willy:s bakluckeloppis, Parasportdagar m.m. 

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

- Ledarutbildning genom klubben, SGF och  
handikapporganisationer. 

- Aktivt uppsöka boenden, dagverksamheter och handikapporganisationer för att 
informera om möjligheterna för målgruppen att prova på eller utöva golf  på Älvkarleby 
golfklubb. 

 
 
 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2022 
 

Under revidering. 
 

 

 
 
 
 
    



 
 
 
 
ÄLVKARLEBY GK 

Budget 2022    

    

   2020 2021 2022 

 Utfall Prognos Budget 

Föreningens intäkter       

Tävling/träning 139 663 217 705 230 000 

Kurser/utbildning 223 129 265 957 290 000 

Sponsorer/reklam 599 000 560 500 550 000 

Greenfee 1 503 973 1 570 000 1 450 000 

Range 803 212 738 435 730 000 

Försäljning shop 1 264 758 1 300 000 1 375 000 

Medlems avgifter 3 205 210 3 438 922 3 730 000 

Erhållna bidrag 557 185 654 000 524 000 

Övriga föreningsintäkter  36 852 102 500 138 000 

Summa 8 332 982 8 848 019 9 017 000 

       

        

Föreningens kostnader       

Tävling/träning 110 665 217 959 215 000 

Sponsorer/reklam 80 498 79 000 91 000 

Greenfee/rangen 43 953 42 172 71 000 

Inköp varor shop 1 032 073 1 080 278 1 100 000 

Kostnader banan 1 000 863 895 925 1 210 000 

Övriga kostnader 1 604 688 1 614 985 1 619 000 

Personal 3 156 522 3 722 382 4 061 000 

Avskrivningar 532 210 532 966 585 000 

Räntekostnader 68 804 61 000 65 000 

Summa 7 630 276 8 246 667 9 017 000 

       

Resultat 702 706 601 352 0 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Förslag på styrelseledamöter för verksamhetsåret 2022 
 
Valberedningen har följande förslag på personer till de olika förtroende posterna i klubben. 
 
 
Ordförande för en tid av 1 år 
Mats Ohlsson   Nyval 1 år 
 
Övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
Stefan Hult   Omval 2 år 
Eva-Britt Säfström  Nyval 2 år 
Helena Holmin  Nyval 2 år 
Maria Högberg  Kvarstår 1 år 
Lennart Eilemar  Kvarstår 1 år 
Lars Högberg   Kvarstår 1 år 
 
 
Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
Vakant   Nyval 1 år 
Gunilla Gidlöv  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 
 
 
 
 

Höstårsmöte 2021-01-12 Älvkarleby Golfklubb 
 
 
Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 
 
Älvkarleby 01/12 2021 
Styrelsen Älvkarleby Golfklubb  
Mats Ohlsson 
Ordförande 
 



 
 


