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1. Föredragningslista Slite Golfklubb  
 

1   Årsmötets öppnande    
 
2   Fastställande av röstlängd för mötet 
 
3   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 
4   Fastställande av föredragningslista 
 
5   Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
6   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 
      skall justera mötesprotokollet 
 
7   a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
     b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste 
     räkenskapsåret 
     c Kommittéernas verksamhet 
 
8   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
      verksamhets och räkenskapsåret 
 
9   Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott 
     respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
 

10    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 
11   a Slite Golf AB 
       b  Beslut om riktlinjer för verksamheten i Slite Golf AB 

 
12    Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det  kommande verksamhets- och 

räkenskapsåret 
      

13    Val av 
 
        a klubbens ordförande för en tid av 1 år; 
        b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 
        c 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får 
           styrelsens ledamöter ej delta; 
        d 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 
           till ordförande; 
  
14  Behandling av i rätt tid inkomna motioner 

15 Årsmötets avslutande 
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2. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsen i Slite Golfklubb lämnar följande rapport om det gångna verksamhetsåret. 

2.1. Inledning 

Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 968. Det betyder att den positiva trenden med nettoökning av antalet 
medlemmar fortsätter för andra året i rad.  
 
Banan har varit i utomordentligt bra skick vilket återspeglar sig i positiva kommentarer från gäster och medlemmar. Ett 
nytt övningsområde har anlagts på platsen för det gamla. En stor övningsgreen med riktig bunker finns att tas i bruk 
under säsongen 2016. 
 
Intresset för tävlingar är stabilt. Närmare 1400 deltagare i vanliga klubbtävlingar och 638 i Golfa Gotland Rund. Utöver 
det har veteranerna spelat nästan 700 tävlingsronder. Tävlingsorganisationen med 10 tävlingsledare fungerar bra. 
 
Klubbens satsning på ungdomar har fortsatt under året och främst är det i skolorna kring Slite som klubben är aktiv. 
Många elever har valt golf som särskild aktivitet under skoltid.  
 
Restaurangen har förtjänstfullt drivits av Göran Elving och golfshopen har arrenderats av Martin Munkhammar. Den 
senare har varit klubbens GolfPro. Martin betyder mycket för klubbens rekrytering av nya golfspelare samt 
vidareutbildning av klubbmedlemmarna. 
 
Det ekonomiska utfallet för klubben är bra med ett överskott på 119kkr. Intäkter från tävlingsverksamheten samt den 
höjda klubbavgiften har bidragit till resultatet. Det är inte styrelsens målsättning att maximera vinsten i 
klubbverksamheten men en välfylld lada ger möjligheter till olika satsningar som gagnar klubbens medlemmar. Vidare 
har klubben möjlighet att fortsätta med stöd till ungdomsverksamheten. 
 
Under året har klubben/bolaget rekryterat en ny kanslichef, Jessica Sanfridsson, efter Linda som valt att sluta sin 
anställning. Bolagets nye VD, Tommy Jacobsson, har nu funnits på plats under hela verksamhetsåret. Den nya 
personalen sköter verksamheten med stort engagemang och till allas belåtenhet. 

 

2.2. Organisation 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 
 
Ordförande   Sten Torpare 
Vice ordförande                  Artur Ringart 
Sekreterare   Eva Marie Rondahl 
Ledamot   Anders Andergren 
Ledamot   Karin Lundqvist 
Ledamot   Gustaf Lundqvist 
Ledamot   Annki Hultman 
 
Vid klubbens styrelsemöten har driftbolagets VD, Tommy Jacobsson, varit adjungerad. Vidare har banchef, Kent 
Hedberg, närvarat för att informera om arbetet med banan. Styrelsemötena har varit samordnade för klubb och 
driftbolag. 

 
Kontaktansvariga från styrelsen 
Tävlingssektion   Gustaf Lundqvist 
Ungdomssektion   Annki Hultman 
Veterankommittén  Sten Torpare 
Damkommittén   Marie Rondahl 
Herrkommittén   Tommy Jacobsson 
Bankommittén   Sten Torpare        
Slite Golf AB   Sten Torpar Tommy  
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2.3. Gotlands Golfförbund (GGF) och Svenska Golfförbundet (SGF) 

Pernilla Ridal har representerat Slite GK som ledamot i GFFs styrelse.  Bengt Mamlqvist har ansvarat för slope-gruppen. 
Mikael Hanell arbetar i organisationen för Island Games 2017. Sten Torpare har deltagit i GGFs ordförandemöten samt 
SGFs arrangerade sammankomster. 

2.4. Aktiviteter 

2.4.1. Styrelsesammanträden 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. 

 

2.4.2  Medlemsmöten och information 
Nyheter från klubben har sänts med e-post regelbundet och framförallt under spelsäsong. Klubbens hemsida 
uppdateras fortlöpande. Facebook med över 600 följare har blivit en allt viktigare kanal för snabb 
informationsspridning.  Informationstavla finns i klubbhuset med uppgifter om aktiviteter på banan närmaste 14 dagar.  
Årsmöte hölls i klubbhuset den 5 april 2015. 

2.5. Utbildning 

Klubbens engagerade Golf Pro, Martin Munkhammar, har ansvarat för nybörjarkurser samt träning för vuxna och 
ungdomar. 

2.6. Klubbens ekonomi 

Klubbens inkomster består av medlemsavgifter och anmälningsavgifter till tävlingar. Kostnader innefattar avgifter till 
Svenska Golfförbundet och klubbaktiviteter. Klubben betalar till driftbolaget, Slite Golf AB, anläggningshyra. 
Årets resultat är ett överskott på 119kkr.  
 
 
Övrig verksamhet som bedrivs av driftbolaget, Slite Golf AB, bekostas av medlemmarnas spelavgifter, intäkter från 
greenfee samt sponsorer. 
Klubbens ekonomi under verksamhetsåret och budget för 2016 framgår av nedanstående sammanställning av 
Resultat/Balansräkning samt budget. 
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2.6.1 Resultaträkning och Balansräkningar 
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2.6.2.       Medlemsstatistik 

Fördelning på olika medlemskapstyper 2014 och 2015.  

 
Antal medlemmar: 
 

  
 

2.8.  Kommittéverksamhet 

2.8.1  Medlemskommittén 

Kommittén består av en Herr- och Damsektion som har till uppgift att anordna medlemsaktiviteter tillsammans 
och var för sig. Det har varit ett bra golfår och det har varit en lång säsong tack vare en mycket fin bana samt 
goda väderförhållanden. Samarbete med krögare Göran med personal har fungerat utmärkt. Gemensamma 
aktiviteter har ägt rum t.ex. städdag med förtäring, medlemsträning tillsammans med Pro Martin Munkhammar 
samt klubbafton som gick av stapeln den 24 juli 2015. Där tävlade 104 anmälda och spelformen var bästboll.  
En golfresa till Turkiet för 2 personer lottades ut. Vinnare på den utlottade resan var Gustaf och Pirjo Lundqvist. 
På middagen var vi 120 personer. 
Herrsektionen har deltagit i seriespel Gotland, där de kom på tredje placering, endast 2 poäng under vinnarlaget. 
Herrsektionen har gjort omfattande röjningsarbete på banan under året. 

 

Damsektionen 
Damerna har träffades på tisdagskvällarna från början av maj till slutet av augusti för att spela 9 hål. Syftet har 
bland annat varit att ge nybörjardamer chansen att komma ut och spela fadderronder och för andra damer att 
komma och spela golf under avslappnade former.  Totalt har det varit ca 20 damer som har deltagit under 
säsongen. Damerna har haft två träningar med Martin Munkhammar. Två av gångerna avslutades med mat var av 
den ena var säsongsavslutning med liten tävling den 13 september.  

Årets öppen damdag på Slite GK, den 5 september, drog ca 48 deltagare. 

2.8.2 Samarbete med klubbar på fastlandet 

Avtal om samarbete med rabatterad greenfee för medlemmar har tecknats med Nacka Golfklubb och  
Sollentuna Golfklubb. Kontaktperson har varit Sten Torpare. 

2.8.3 Veterankommittén 

Kommittén har till uppgift att anordna aktiviteter för medlemmar 60+ 

 
Styrelse  
Mats Hedström  ordförande 
Anita Wennergren sekreterare 
Leif Eriksson  kassör 
Gunilla Wigren Dahlin tävlingsledare 
Peter Wigren  GIT- och hemsidesansvarig 
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Göran Janson  ledamot 
Anders Falkgren  ledamot 
Lasse Nilsson  ledamot 

 
Verksamheten har varit omfattande.  
(Komplett verksamhetsberättelse, återfinns under veterankommittén på hemsidan). 

 
 Onsdagsspel     

 Seriespel      •   Fester 

 Öppna veterandagar                    •   Ideellt arbete på anläggningarna 

 Klubbmatch mot Gotska GK     

 Vinterslaget                                                                 

 Årets dam, årets herre 

 Matchspel 

 Memorial 

 Running Eclectic/önskescoren 

 Sommartouren 

 Hemsidan – Vi har ansvar för vår egen avdelning av klubbens hemsida. 

 
 

2.8.4 Idrottskommittén 

Inom ramen för idrottskommittén inryms tävlingssektion, junior- och knattesektion, eventuellt elitlag samt ansvar för 
samordning av medlemsträning. 
 

Junior- och knattesektionen 
 
Ungdomsträningarna började den 4 maj och slutade den 28 september. Det har varit i snitt 10-15 ungdomar på 
måndagsträningar och på onsdagar har de som har hcp 36 eller lägre haft chansen att träna extra. 
 
Vid årets avslutning fick föräldrarna vara med. Vi spelade 7 hål, pitchtävling och den traditionella tipspromenaden. Det 
föll så väl ut att alla lag fick samma poäng. Det delades ut priser till alla som företaget Dahl sponsrat med.                                                                                   
Johan Lundgren stod för grillning av hamburgare och det åts med glädje. Efter allt spelande, lekande och ätande delades 
det ut diplom och priser. 
 
Scandia Cup spelades den 18/6 på Slite GK och kvalet spelades 9/7 på Gumbalde GK. Isak Heberg och Emil Lundgren gick 
vidare till regionsfinal på Gripsholms GK. 
 
Den 24/5 var det juniordag på Wisby GK. Det var tyvärr inte så många som var med från Slite GK. 
8-9 augusti var det 7st ungdomar från Slite GK som var med på Gumbalde Summer Camp. Lika uppskattat som året 
innan. 
Golfklassen fortsätter med många intresserade. I höstas var det 30st som var med.  
Foleskola har haft "Golf i skolan" på idrotten. Eleverna tycker det är jätteroligt och några är på g att börja hos Slite GK. 
Kent Hedberg, Annki Hultman, Isak Hedberg och Isak Hultman representerade golfen och Slite GK på Olympic Day vid Ica 
Maxi Arena den 28/9. Både unga och gamla kom förbi och testade på att gå en liten 3 håls bana vi gjort i ordning. Bra 
och rolig dag. 
Kent och Annki visade upp golfen på Solklintsskolans öppet hus dag den 28/1. Vi använde oss av Snag golfen och elever 
samt föräldrar fick pröva 3 "hål". Det fanns även en liten tävling som vanns av Maja från Foleskola och Wille från 
Solklintsskolan. 
Vi har även haft möten med de andra klubbarnas ungdomsledare. Detta vill vi utveckla. 
 
Ledare 
Kent Hedberg 
Martin Munkhammar 
Annki Hultman 
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Tävlingssektionen 
Gustaf Lundqvist har ansvarat för tävlingsverksamheten 
 
Under 2015 genomfördes 18 tävlingar på Slite GK med totalt 969 anmälda. Under året har 690 ronder spelats av 
veteranerna i onsdagstävlingarna. 
Totalt antal deltagare i ”Golfa Gotland Runt” var 638 st. 
Tävlingssektionen har haft 10 tävlingsledare. De tävlingsledare som anmälde sig och hade möjlighet, samt VD, kanslichef 
och banchef har genomgått kurs i Nya Git Tävling. 
Klubbmästare 2015: Damer - Nora Kagonyera-Östman Herrar – Fredrik Johansson 
Banrekordet slog den 28 juni 2015 av Martin Munkhammar på Slite Open. 69 slag. 
Ett stort tack till sponsorer och tävlingsledning, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra tävlingarna. 

 

2.8.5 Handicapfrågor 

Frågor kring medlemmars handicap har i förekommande fall hanterats av Gunilla Wigren Dahlin och Jessica Sanfridsson. 

 
 
 

2.8.6.  Bankommittén 
 
Medlemmar i Bankommittén har varit Kent Hedberg, Tommy Jacobsson, Jan Edström, Bengt Malmqvist och  
Sten Torpare. Bankonsulent från SGF och speciellt engagerad konsult för design av övningsområdet har varit 
konsulterade resurser. Maskinparksuppdatering och nya övningsområdet har varit i fokus. Ett antal broar har ersatts 
med nya. Antalet protokollförda möten är 4. 

 

2.9 Avslutning 

Styrelsen vill slutligen framföra ett stort tack till personal, förtroendevalda, medlemmar, sponsorer och Pro för många 
fina insatser under det gångna verksamhetsåret. 
 
Slite 2015-03-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmöteshandlingar 2015-01-01 – 2015-12-31 

 

Sid 10 (13) 

 
 



Årsmöteshandlingar 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Sid  11 (13) 

3 Revisionsberättelse 
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4 Slite Golf AB 

 
Slite Golf AB är klubbens driftbolag. Aktiemajoriteten innehas av Slite Golfklubb. Medlemmar och intressenter äger 
också aktier i bolaget. Bolagets leds av styrelse och verkställande direktör. Tommy Jacobsson har varit kontrakterad VD. 
Styrelsen har bestått av Jan Lager, Örjan Larsson, Karin Lundqvist, Gustaf Lundqvist, Artur Ringart, Anders Andergren 
och Sten Torpare. Den senare har varit styrelsens ordförande.  
Bolaget har till uppgift att med ordnad ekonomi, ansvara för drift, marknadsföra, underhålla och utveckla banan samt 
anläggningarna. 
Verksamheten har följt plan både vad gäller anläggningen i sin helhet och ekonomin 
. 
Antalet spelade ronder totalt under 2015 har varit 18595 att jämföras med 18 663 under 2014.  Antalet greenfeeronder 
har varit 6110 att jämföras med 5601 under 2014. 

 

 
 
Förändringarna med ny spelordning och 4 st nya tee från 2014 har mottagits väl även under 2015. Ett antal broar har 
bytts ut. En ny klippare för fairways har köpts in. På många platser har träd och sly tagits bort för att banan skall få en 
mer öppen karaktär.  
Det nya övningsområdet har anlagts för att kunna användas under 2016. Banchef, Kent Hedberg, har under året haft 
hjälp som mest av 5 säsongsanställda banarbetare. 
 
Kansliet har skötts av Jessica Sanfridsson som anställdes i slutet av maj 2015. Under högsäsong har 2 extra personer 
varit anställda i receptionen. Arbetet i reception och shop har vid vissa tidpunkter samordnats. 

 

 
 
 
Bolagets resultat 
 
 
Intäkterna har varit i nivå med budget. Greenfee  
har varit något lägre än budget pga den kalla våren. 
 Sponsorintäkter har varit avsevärt högre än budget tack 
 vare Tommy Jacobssons fokus på kontakter med gamla och 
 nya företag.  Snittet för greenfee har varit 299kr per rond 
 att jämföras med 286kr för 2014. 
 
Rörelseresultatet är något bättre än budget och avsevärt  
bättre än för 2014. Bolaget gör en överavskrivning på  
200kkr för att minska skatten på vinsten. Räntan på lånen  
har omförhandlats. Bolaget har under året amorterat på 
 lånen. Kvarvarande lån hos Stiftelsen Byggnadshyttan har 
omplacerats till Swedbank. Det ger en amorteringstid på 
 25 år istället för 5 år. 

 
 
 
 
 


