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Årsmöte 2017

1. Mötet öppnas. 

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet behörigen utlysts.  

4. Fastställande av föredragningslistan. 



Föredragningslista

1. Mötet öppnas och parentation

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om mötet behörigen utlysts.

4. Fastställande av föredragningslistan.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 
justera mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare.

7. Utdelning av Nätverkets juniorstipendier.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det 
senaste verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste räkenskapsåret.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
årets överskott.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen 
omfattar.

12. Behandling av förslag, som har väckts av styrelsen eller 
röstberättigad medlem.

13. Fastställande av högsta antalet medlemmar i klubben för nästa 
verksamhetsår.

14. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det 
kommande året.

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

16. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden 
intill nästa årsmöte.

Ordförande under 2016/2017 har varit Rikard Hanson.

17. Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval.

Mandattiden utgår för Lars-Peter Harbing, Jessika Broström

18. Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte.

Revisorer har varit Per Widell och Yvonne Wennerholm med Peter 
Willner som suppleant.

19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett 
år.

20. Övriga frågor.



Årsmöte 2017

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare.



7. Utdelning av Nätverkets juniorstipendier. 

KAJSALOTTA SVARVAR 

HANNA NILSSON

DAVID SKANTZ

ELVIS EMANUELSSON

ADAM KARLSSON

CALLE EMANUELSSON

HUGO STARK



Styrelsens förvaltningsberättelse 2016/2017



Styrelsens förvaltningsberättelse 2016/2017



Verksamheten 2016/2017



Verksamheten 2016/2017



Verksamheten 2016/2017



• Process mot Miljö- och hälsonämnden i Halmstad kommun

•Mark- och miljööverdomstolen prövade ärendet i november och gav 
Halmstad Golfklubb möjligheten att använda ett begränsat antal 
preparat för framför allt svampbekämpning. 

Verksamheten 2015/2016



Verksamheten 2016/2017

13 mars öppnade Södra banan

Norra banan den 1 april



Idrottsliga framgångar

• Halmstad Golfklubb flest juniorer på landets rankinglistor

• Rekordmånga startande på Skandia Tour
• 251 start (192 förra året) 

• 330 ungdomar har utbildats 

• 116 unika deltagare på Taylor Made Tour

• Våra åldersserielag vinner många av Hallandsserierna 

Verksamheten 2016/2017





Klubblivet

• Restaurangen 
• Ännu fler medlemmar nyttjar vårt rabattsystem

• Ett positivt resultat 

• Över 11 mkr i omsättning

• Fest som avslutning på Tylösandsveckan

• Ideella krafter

• Service

Verksamheten 2016/2017



Verksamheten 2016/2017
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Verksamheten 2016/2017
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Verksamheten 2016/2017

• Utvecklingen att fler spelare registrerar sig i receptionen 

• Antal oidentifierade personer fortsätter att minska

• Detta ger mer utrymme på banorna  

• Mindre spel i augusti, september och oktober 2017 på grund av väderleken



Ekonomi
• Greenfee

• Förändrad prissättning 
• Högre priser under högsäsong och helger 

• Medlemsintäkter
• Fortsatt stor rörlighet mellan kategorierna
• Fler vardagsmedlemmar 
• Kön till medlemskap minskar 

• Externa intäkter ökar
• PR-kommittén 
• Fler företag 

Verksamheten 2016/2017



Nettoskuldsättning
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Intäktsfördelning över tid
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Utfall Utfall Avvikelse

Mkr 2016/2017 2015/2016

Medlemsintäkter 16,2 15,3 0,9

Greenfee & företagsgolf    7,1 7,0 0,1

Restaurang, netto 0,1 -0,6 0,7

PR/Sponsor, netto 3,0 2,8 0,2

Instr, JK, TK netto -1,6 -1,4 -0,2

Övrigt netto -0,1 0 -0,1

Bankostnader -12,4 -12,1 -0,3

Fastighetskostnader -1,9 -1,6 -0,3

Administration -4,6 -4,1 -0,5

Avskrivningar -4,5 -4,5 0

Finans netto -0,2 -0,2 0

Resultat före dispositioner 1,2 0,8 0,4

Ekonomi
Totala verksamheten





Årsmöte 2017

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets 
överskott. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar. 



Motion

Redovisning av översyn av greenfee 

Vid årsmötet 2016 förelåg ett förslag från styrelsen att få årsmötets godkännande att senare förändra 
prissättningar rörande greenfee för ett antal angivna kategorier av medlemmar och av gäster. Ingen 
redovisning av något förslag förelåg. Årsmötet gav styrelsen, trots avsaknad av konkret förslag, sitt 
godkännande att förändra prissättningen. 

Styrelsen gav före beslutet inte något svar på varför ett mandat begärdes för en fråga som enligt 
stadgarna inte är en årsmötesfråga. Greenfee beslutas enligt stadgarna av styrelsen, varför inget 
årsmötesbeslut i ärendet skulle krävas. 

Fråga ställdes också om styrelsen hade för avsikt att återkomma med redovisning av sitt beslut. Svaret 
blev att styrelsen inte avsåg att göra det. Eftersom frågan av styrelsen ansågs ha en sådan dignitet, att 
ett godkännande krävdes från årsmötet, anser jag att motivet bör redovisas liksom beslutet. 

Jag yrkar att styrelsen redovisar motivet till att från årsmötet begära ett godkännande för prissättning 
av greenfee samt en redovisning av beslutet. 
Jan Wikström 



Styrelsens svar

Halmstad Golfklubbs styrelse avsåg med förra årets förslag avseende 
greenfeeavgifterna söka årsmötets stöd att även förändra sådana rabatter som 
medlemmar och köande erhåller vid spel samt genomföra en större översyn av 
vårtsystem för greenfee. 

Anledningen till att styrelsen sökte årsmötets godkännande är att tidigare 
årsmötesbeslut kunde anses hindrande för förändring av rabatter till medlemmar eller 
köande.

Till den gångna säsongen togs rabatten som köande familjemedlemmar erhöll vid spel 
bort. Detta gjordes för att göra vårt system avseende rabatter mer rättvist gentemot 
övriga köande. Dessutom infördes årsgreenfee för vardagsmedlemmar på liknande 
sätt som för greenfeemedlemmar.

Styrelsen beslutade också att generellt höja greenfeen under framför allt våra mest 
attraktiva tidsperioder.

Det är styrelsens åsikt att denna förändring har haft önskad effekt och att vi ständigt 
måste arbeta med hur vi prissätter och hur vi utnyttjar möjligheten till greenfeespel.



Högsta antalet medlemmar 

Styrelsen föreslår årsmötet följande:

Aktiva seniorer med obegränsad spelrätt 1540

Aktiva juniorer med obegränsad spelrätt 320

Future Club juniorer med obegränsad spelrätt 30

Vardagsmedlemmar 300

Greenfeemedlemmar 250

Greenfeemedlemmar – Future Club 50





• Banorna fortsatt vår högsta prioritet

• Förädlas och förbättras för framtidens krav

• Vi fortsätter att sanddressa fairway och utföra dräneringsarbeten 

• Ersätta nedfallna träd

• Information

• Tillgodose att medlemmarna får aktuell information om klubben

• Nyhetsbrev

• Hemsida

• Sociala medier

• Marknadskommittén

• Utveckla de kommersiella aspekterna av vår verksamhet 

• Stöd, råd och rekommendationer till styrelsen för affärsmässiga beslut 

Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan



• Utveckla vår junior- och elitverksamhet
• Träning för alla juniorer som önskar 
• Future Club 
• Junior-SM 
• Nationella seriespelet 
• Ökat engagemang

• Utbilda ledare 

• Ett utvecklat utbud av tävlingar 
• Damkommittén
• Korven 
• Tävlingskommittén
• Juniortävlingar 

• Projektera större ombyggnad av den äldre delen av klubbhuset

Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan



Utveckla helhetsupplevelsen Halmstad Golfklubb

• Fortsätta utvecklingen av vårt klubbliv och klubbkänsla

• Öka engagemanget hos våra medlemmar

• Förbättra speltempot

• Ge ännu bättre service till våra medlemmar och gäster

• Driften av driving rangen sker från 2018-01-01 av Halmstad Golfklubb 

Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan



Medlemsundersökning 2017

• Röstberättigade medlemmar 

• 1137 svar

• Många åsikter

• Nedlagsmärken, torvor och speltempot

Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan



Medlemsundersökning 2017

Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan

Viktigaste skäl för medlemskap



FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

STYRELSEN FÖRESLÅR EN HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFTER MED

200 KR FÖR SENIORER OCH 100 KR FÖR JUNIORER

Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan



Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan
Budget Utfall Budget

Mkr 2017/2018 2016/2017 2016/2017

Medlemsintäkter 16,5 16,2 15,8

Greenfee & Företagsgolf    7,0 7,1 6,7
Restaurang, netto 0 0,1 0
Marknadskommittén 2,9 3,0 2,8
Instr, JK, TK netto -1,4 -1,6 -1,7
Övrigt netto 0,2 -0,1 -0,1

Bankostnader -12,9 -12,4 -12,3
Fastighetskostnader -2,0 -1,9 -1,6
Administration & 
Information -5,1 -4,6 -4,8
Avskrivningar -4,6 -4,5 -4,5
Finans netto -0,2 -0,2 -0,3

Resultat före dispositioner 0 1,2 0



Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan

Investeringsbudget 2016/17
Budget Utfall Budget
2017/2018 2016/2017 2016/2017

Byggnader, byggnadsinventarier, 
mark & markanläggning 200 547 1600
Maskiner banorna 2100 2001 2000
Inventarier klubbhus 200 221 100
Inventarier restaurang 200 0 200
Utrustning driving range 400 0 0

Summa investeringar 3100 2769 3900





Årsmöte 2017

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

16. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden intill 
nästa årsmöte. 

17. Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval. 



Val av ordförande och samt styrelseledamöter

Valberedningens förslag: 

Ordförande Rikard Hanson Omval 1 år

Ledamot Lars-Peter Harbing Omval 2 år

Ledamot Jessika Broström Omval 2 år

Ledmot Anders Hansson Nyval 2 år

Ledamot Sten-Erik Carlsson Mandattiden utgår 2018

Ledamot Andreas Johansson Mandattiden utgår 2018 

Revisor Per Widell Omval 1 år

Revisor Yvonne Wennerholm Omval 1 år

Revisorsupplent Peter Willner Omval 1 år



Årsmöte 2016

18. Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte. 

19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

20. Övriga frågor. 


