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2 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/årsbokslut (resultat och balansräkning) för 
det senaste räkenskapsåret. 

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. Rapport om Slite Golf AB:s verksamhet och beslut om riktlinjer för 

bolagets styrning.  

12. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, 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. Vid behov: 1-2 Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd 

turordning för en tid av ett år. 

d. (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 

styrelsens ledamöter ej delta;  

e. (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 

utses till ordförande; 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

15. Årsmötets avslutande. 
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3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 
Styrelsen i Slite Golfklubb lämnar följande rapport om verksamhetsåret. 

3.1 Inledning 
Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 1002 att jämföras med 912 föregående år. I 

statistiken för båda åren ingår provapå-medlemmar. Under året har många nya medlemmar 

tillkommit som ett resultat av ökat intresse för golf under pandemin samt banans rykte att vara 

av hög kvalité. 

Under tidig vår infördes rekommendationer att fram till mitten av juni avstå från resor till 

Gotland. Styrelsen beslöt att i ny budget reducera intäkter från greenfee med 75% under 

perioden fram till 1 juli och att reducera intäkter från greenfee från 1 juli med 25% för resten av 

året. Kostnadsbudgeten gjordes om med hänsyn till förväntade lägre intäkter. Klubben (GK/AB) 

sökte bidrag från Riksidrottsförbundet för att kompensera intäktsbortfallet under våren. 

Klubben (GK/AB) erhöll 281 000kr i bidrag från RF. Golf blev en mycket populär sysselsättning 

under sommaren 2020 och befarad nedgång efter 1 juli byttes mot en tillökning av medlemmar 

och gäster 

Styrelsen beslöt att inte arrangera tävlingar under 2020 eftersom regelverket kring tävlingar var 

intill gränsen rigorösa. Vidare ansåg styrelsen att det var i allas intresse att minska risken för 

smittspridning. Tävlingen ”Golf Runt Gotland” arrangerad av ett utomstående företag flyttades 

från maj till september och då med 350 startande. 

Ett nyt handicapsystem implementerades under året. Hänsyn tas till de 20 senaste spelade 

ronderna och bland dessa utgör de 8 bästa resultaten bas för uträkning av nytt HCP. Ett 

internationellt gångbart system och mer rättvisande HCP. Dock är det omöjligt att själv räkna ut 

det nya HCP utan man får förlita sig på SGFs datorsystem. 

Med ovissheten kring ekonomin våren 2020 beslöts att arbetet med Masterplanen och ny 

vattendamm flyttas till 2021. Tidigare beviljat lån till Slite Golf AB måste sökas på nytt och 

beviljades av banken med ett lånebelopp på 4 miljoner kronor. 

Bankommittén med 8 medlemmar har diskuterat och beslutat om de förändringar som sker av 

banan. Bandesigner Christian Lundin har bistått med konsultativa insatser. 

En ny stor putting-green har börjat byggas under hösten. Den ligger mellan vagnbodarna och 

utslag från tee 10. Ytan blir ca 1500kvm och beräknas klar att användas 2022.  Vidare har under 

hösten bihabitat byggds mellan green hål 5 och utslag hål 6. Naturvårdsverket är stor ekonomisk 

sponsor.  

Klubbens satsning på ungdomar fortsätter att inriktas mot skolor och med övriga 

Gotlandsklubbar när det gäller juniorer. 

Restaurangen har arrenderats och drivits av tre personer med viss anknytning till klubben. Bra 

mat men för få gäster i pandemitider har medfört att ny arrendator söks för 2021. 

Klubbens ekonomi är god med ett överskott på 425 tkr. Större intäkter från medlemsavgifter 

samt bidrag från RF är bidragande orsaker. Stora utgiftsposten är betalning till driftbolaget. 

Vidare betalas avgifter till Svenska Golfförbundet och Gotlands Golfförbund. 

Klubben och driftbolaget har ca 35 gotländska företag som stöder verksamheten. 

GolfPRO har Jan Hult varit. Han driver shopen på arrenderat utrymme i receptionen. 
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Daniel Vuorinen Lundin är kanslichef och Tommy Jacobsson är verkställande direktör för 

driftbolaget. Kent Hedberg är banchef.  

3.2 Organisation 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

 

Ordförande   Sten Torpare 

Vice ordförande/kassör  Artur Ringart 

Sekreterare   Fredrik Stridh 

Ledamot   Malin Jonsson 

Ledamot   Johan Lundqvist 

Ledamot    Annki Hultman 

Ledamot    Christoffer Holm 

 

Vid klubbens 8 protokollförda styrelsemöten har driftbolagets VD, Tommy Jacobsson, varit 

adjungerad. Ofta har banchef, Kent Hedberg, närvarat och ibland Daniel Vuorinen Lundin. 

Styrelsemötena har varit samordnade för klubb och driftbolag. 

3.2.1 Kontaktansvariga från styrelsen 
 

Tävlingssektion  Christoffer Holm 

Ungdomssektion   Annki Hultman 

Veterankommittén  Sten Torpare 

Damsektion   Malin Jonsson 

Herrsektion   Tommy Jacobsson/VD 

Handicapfrågor  Christoffer Holm 

Bankommittén  Sten Torpare 

Slite Golf AB   Sten Torpare 

 

3.3 Gotlands Golfförbund och Svenska Golfförbundet 
Bengt Malmqvist har ansvarat för slope-gruppen inom GGF. Annki Hultman ingår i styrelsen för 

GGFoch då med ansvar för ungdomsverksamheten inom distriktet.  

Klubbkonsulent och bankonsulent från SGF har besökt klubben 2 gånger under året. 
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3.4 Aktiviteter 
3.4.1 Styrelsesammanträden 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden. 

3.4.2 Medlemsmöten och information 
Nyheter från klubben (och driftbolaget) har skickats 4 gånger med mail. Klubbens hemsida 

uppdateras fortlöpande. Facebook med över 900 följare är en viktig kanal för snabb 
informationsspridning. Informationstavla finns i klubbhuset med uppgifter om aktiviteter på 

banan närmaste 14 dagar. Videokamera är monterad på klubbhuset riktad mot hål 1 för att ge en 

bild av vädersituation på banan. 

Planerat årsmöte i april ställdes in på grund av pandemin och på uppmaning från SGF. Årsmötet 

genomfördes utomhus den 27 juni 2020 med 15 medlemmar inklusive styrelsen.  

3.4.3 Utbildning 
Klubbens Golf Pro, Jan Hult, har ansvarat nybörjarkurser samt träning/lektioner för vuxna och 

ungdomar. 

3.5 Klubbens ekonomi 
Klubbens intäkter kommer från medlemsavgifter och bidrag från RF. Kostnader är avgifter till 

Svenska Golfförbundet, Gotland Golfförbund och stöd till tävlingsverksamheten. Klubben betalar 

till driftbolaget, Slite Golf AB, anläggningshyra och för nyttjande av banan. 

Årets resultat är ett överskott på 425 kkr. 

Övrig verksamhet som bedrivs av driftbolaget, Slite Golf AB, bekostas av medlemmarnas 

spelavgifter, intäkter från greenfee och sponsorer. 

Resultat och budget för 2020 framgår av nedan sammanställning. 
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3.5.1 Resultat och Balansräkning 

Resultaträkning TKR 
2020 2021 

Budget Utfall 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 640 640 

Övrigt 299 160 

Finansiella intäkter 20 0 

Summa Intäkter 959 800 

      

KOSTNADER     

Anläggningshyra 244 300 

Avgifter m.m. 221 220 

Övrigt (Styrelse kommittéer) 69 240 

Summa Kostnader 534 760 

      

ÅRETS RESULTAT 425 40 

Balansräkning TKR 
2020 

IB UB 

TILLGÅNGAR     

Omsättningstillgångar     

Kassa, bank, postgiro 159 830 

Kortfristiga fordringar / förutbetalda kost. Upplupna. intäkt  2 7 

Summa omsättningstillgångar 162 837 

      

Finansiella tillgångar     

Slite Golf AB (aktier och fordran) 2821 2606 

Summa finansiella tillgångar 2821 3443 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 2983 3443 

      

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Kortfristiga skulder     

Uppsagda medlemslån 36 36 

Övriga kortfristiga skulder 85 93 

Summa kortfristiga skulder 121 129 

      

Långfristiga skulder     

Medlemslån 1615 1579 

      

Eget kapital     

Balanserat resultat 1182 1309 

Årets resultat 64 426 

Summa eget kapital 1246 1735 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2983 3443 
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3.6 Medlemsstatistik 
Fördelning på olika medlemskap 2019 och 2020. 

Med Kapitalinsats 2019 2020 

Fullvärdig 487 501 

Greenfee 105 95 

Lågsäsong 35 33 

Hedersmedlem 3 3 

Utan Kapitalinsats     

Prova på 95 173 

Studerande 14 16 

Årsmedlem, Greenfee 27 20 

Årsmedlem, Lågsäsong 5 8 

Årsmedlemskap 86 96 

Passiva 50 55 

Anställda 2 2 

Totalt 912 1002 

Siffror per den 31/12 2019 och 31/12 2020 

 

3.7 Kommittéverksamhet 
3.7.1 Medlemskommittén 
Kommittén utgörs av sektioner för dam- och herrverksamhet. Medlemsaktiviteter arrangeras 

var för sig eller gemensamt. Många medlemmar deltog med ideellt arbete under städdagen. Inga 

arrangemang i övrigt av klubben under 2020 på grund av pandemin. Grupper med likasinnade 

medlemmar har egna morgon- och kvällstävlingar.  

Samarbete med klubbar på fastlandet har skett med Sollentuna GK och Nacka GK i form av 

ömsesidigt reducerad greenfee för medlemmarna.  Reduktionen är i nivå med spel med gäst. 

 

3.7.2 Veterankommittén 
Styrelse:  

Jan Edström  ordförande 

Agneta Söderberg sekreterare 

Leif Eriksson  kassör 

Gunilla Dahlin  tävlingsledare 

Peter Engvall  ledamot 

Anders Falkgren  ledamot 

Lasse Nilsson  ledamot 

Per Löfgren  ledamot 
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Veteranspel under våren: 

Inga tävlingar spelades under våren. Däremot kunde spelarna efter spel på onsdagarna med 

valfri spelpartner meddela sitt resultat till tävlingsledaren som skickade ut ”veckans bästa” till 

spelarna. 

Onsdagsspel: 

Onsdagsspel har pågått i juli till en bit in i oktober. Individuellt spel har varvats med lagspel. 

Prisutdelning efter spelet har ersatts med att priser kunnat hämtas i kansliet vid senare tillfälle. 

Anslutningen till onsdagsspelet har varit god. Kanonstart har undvikits för att inte för många 

spelare skulle befinna sig samtidigt i klubbhuset. Det goda sociala klimatet i Sliteveteranerna har 

bibehållits trots att möjligheterna att träffas varit begränsade. 

Nytt hcp-system: 

Veteranerna har i stor utsträckning följt rekommendationerna om att registrera alla spelade 

ronder och hcp har därigenom blivit mer rättvisande. 

 

Vinterslaget: 

Vinterslaget 2019-2020 Vinnare i damklassen blev Ann-Marie Enderberg och i herrklassen Pelle 

Löfgren. 

 

Önskescoren: 

Veteranernas Running Eclectic ”Önskescoren”,  spelades i två omgångar och vanns av Gunilla 

Dahlin. 

 

Sommartouren: 

I årets upplaga av Sommartouren (slaggolf, två omgångar) vanns herrklassen av Krister Ekström 

och damklassen av Erna Gustafsson. 

 

Tack:  

TACK till Daniel o Tommy på kansliet för all hjälp under året. 

 

3.7.3 Idrottskommittén 
Inom ramen för idrottskommittén finns tävlingssektion, ungdomssektion, elitlag samt 

samordning av medlemsträning. 

3.7.3.1 Tävlingssektionen 

Christoffer Holm har ansvarat för tävlingsverksamheten. 

Inga tävlingar har genomförts i klubbens regi. 

3.7.3.2 Ungdomssektionen 
Juniorträningsverksamheten på Slite Golfklubb säsongen 2020 har varit uppdelad på knatte 

samt juniorgrupp. Träningstiderna har legat på lördagar. 

Yngre juniorer (knattar) har varit träningsvilliga och haft stor närvaro, ca 4-8 vid varje 

träningstillfälle. Ett ökat intresse kan med glädje noteras. Beträffande äldre juniorer har 

intresset varit begränsat och flertalet träningar har fått ställas in. Detta kan bero på Covid-19 då 

en del juniorer är från fastlandet. 
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Projektet Gotlandsjuniorer med gemensam träning för alla Gotlands juniorgolfare hade höga 

ambitioner 2019 och förhoppningar var att fortsätta med detta 2020. Pga lågt intresse från 

aktiva   juniorer och Covid-19 har denna verksamhet ej haft någon fortsättning 2020. Skall 

försöka 2021 igen med en utbildning för de som vill vara ledare för juniorer i april. 

Samarbetet med Solklintsskolan och elevernas fria val med möjlighet att träna golf avslutades 

under våren och återupptogs ej under hösten pga andra prioriteringar från skolan. 

Ledare har varit Annki Hultman och Jan Hult. 

3.7.4 Handicapfrågor 
Hanteras i förekommande fall av Gunilla Wigren Dahlin och Daniel Vuorinen Lundin. 

3.7.5 Bankommittén 
Medlemmar i bankommittén har varit Kent Hedberg, Bengt Malmqvist, Tommy Jacobsson 

(ordförande), Jan Edström, Mikael Hanell, Fredrik Johansson, Johan Lundqvist (även fastigheter) 

och Sten Torpare. 

 

3.8 Slite Golfklubb Verksamhetsinriktning 
-”När golf är som bäst”, skall medlemmar och gäster uppleva vid besök på Slite GK. 

-Banan vårdas och utvecklas kontinuerligt för att vara en av Gotlands mest omtyckta. 

-Tävlingar arrangeras för medelgolfare såväl som för proffs på Swedish Golf Tour. 

- Över 1000 medlemmar känner stark tillhörighet till klubben och antalet ökar årligen. 

-Ungdomsverksamheten är viktig och bidrar till rekrytering av nya medlemmar. 

-Service, bemötande och tillgänglighet är prioriterat.  

-Miljöhänsyn är i fokus vid banskötsel och övrig verksamhet. 

-Ekonomin ger kontinuerligt underlag för drift, banutveckling och investeringar. 

-Jämställdhet mellan kvinnor och män eftersträvas i styrelser och kommittéer. 

-Anställda har en stimulerande och utvecklande arbetsplats. 

  



Årsmöteshandlingar 2020-01-01 – 2020-12-31  

 

10 

 

3.9 Avslutning 
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4 Revisionsberättelse 
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5 Slite Golf AB 
Slite Golf aktiebolag är klubbens driftbolag. Aktiemajoriteten innehas av Slite Golfklubb. 

Medlemmar och intressenter äger också aktier i bolaget. Bolaget leds av styrelsen och 

verkställande direktör. Tommy Jacobsson har varit kontrakterad VD. Styrelsen har utgjorts av 

Jan Lager, Fredrik Stridh, Christoffer Holm, Artur Ringart, Annki Hultman, Johan Lundqvist och 

Sten Torpare. Den senare har varit styrelsens ordförande.  

Bolagets uppgift är att med god ekonomi bla ansvara för drift, marknadsföra, underhålla och 

utveckla banan samt anläggningarna. 

 

5.1 Verksamhet 
Drygt 26 200 ronder har spelats på banan och som av spelare värderas till att vara en av 

Gotlands två bästa. Under 2019 spelades 19 700 ronder inklusive tävlingsronder. 

Bolagets budget fick revideras under våren på grund av pandemin. Greenfee reducerades med 

75% fram till 1 juli och med 25% efter 1 juli. Kostnader minskades till en nivå så att bolaget 

arbetade mot ett resultat utan vinst eller förlust men att service och kvalité kring spelet skulle 

påverkas så lite som möjligt. Nu blev turligt nog tillströmningen av spelare större efter 1 juli än 
befarat. Den andra budgeten finns av det skälet inte med i denna dokumentation. Effekterna av 

besparingar och ökat spelande speglas av årets goda resultat för bolaget.   

Banchef, Kent Hedberg, har under året haft som mest 3 säsongsanställda banarbetare. 

Kanslichef har varit Daniel Vuorinen Lundin. Under högsäsong har en ibland två extra personer 

varit anställda i receptionen. 

Klubbens Golf Pro, Jan Hult, har drivit shoppen i egen regi. 

Restaurangen har varit utarrenderad till Ulf Johansson, Carl Grönlund och Erik Johansson. 
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5.2 Bolagets resultat 
 

Resultaträkning 
2020 2019 2021 

Budget Utfall Utfall 

Intäkter       

Spelavgifter 2860 2483 2900 

Greenfee 2618 2384 2620 

Restaurang 25 50 25 

Företag 330 384 300 

Övrigt 878 758 898 

S:a Intäkter 6711 6059 6743 

        

Rörelsekostnader       

Kansli -1077 -1194 -1177 

Bana -2984 -3132 -3152 

Restaurang -45 -5 -45 

Företag -15 -27 -30 

Marknadsföring -55 -110 -60 

Företagsledning -310 -300 -330 

S:a Kostnader -4486 -4768 -4794 

      

Rörelseresultat 2225 1291 1949 

      

Avskrivningar -599 -589 -600 

Räntekostnader -221 -239 -190 

      

Resultat före skatt 1405 463 1159 
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5.3 Riktlinjer för verksamheten i Slite Golf AB 
Bolaget skall under 2020 bedriva verksamheten i enlighet med den av klubbstyrelsen beslutade 

verksamhetsinriktningen. 

 

5.4 Medlemsavgifter 
Kapitalinsats för premiummedlem är 3 aktier. 

Spelavgifter föreslås av styrelsen för Slite Golf AB och godkänns vid klubbens årsmöte.  

Greenfee och andra avgifter beslutas av styrelsen för Slite Golf AB. 

Vid extra årsmöte i klubben den 7 augusti 2019 godkände mötet en höjning av spelavgift för 

2020 och 2021 med i snitt 10% relativt avgiftsnivån för 2019.   

Styrelsen föreslår att spelavgiften förblir oförändrad med nedan modifieringar för 2022. 

Styrelsen har beslutat att greenfeeavgifter höjs med 10% från 1 januari 2021. 

Medlemsavgift till klubben för nästkommande år (2022) beslutas vid klubbens årsmöte. 

Styrelsen för klubben föreslår oförändrade medlemsavgifter med nedan modifieringar för 2022. 

För att flytta pengar från klubbens kassa till bolagets kassa föreslås att vi reducerar 

medlemsavgift till klubben för 2022 och höjer med motsvarande belopp på spelavgift till 

driftbolaget. Vi har en överlikviditet i klubben bla pga ca 400 000kr i bidrag från RF och inga 

tävlingar 2020. 

Sänker vi medlemsavgift till klubben med 60% (baserat på senior 690 kr) blir det reduktion på 

414 kr och höjer då således spelavgiften till driftbolaget med 414 kr. Ingen förändring vad gäller 

total avgift för medlem. Detta gäller endast för 2022. I de fall som medlemsavgift är lägre än 690 

kr sänker vi med 60%. 
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6 Valberedningens förslag 
I valberedningen har ingått Pernilla Ridal, Torsten Bogren och Patrik Malmqvist. Den senare 

även som ordförande och sammankallande. 

 

Valberedningens förslag till Styrelsen 2021 

 

Ordförande 1 år: Förslag omval 

Artur Ringart: Förslag omval 2 år 

Anne Bogren:  Förslag 2 år 

Christoffer Holm: Förslag omval 2 år 

Fredrik Stridh: 1 år kvar 

Johan Lundqvist: 1 år kvar 

Annki Hultman: 1 år kvar 
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7 I tid inlämnade motioner och styrelsens förslag/åtgärder 
 

7.1 Motion 1 
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7.1.1 Styrelsens förslag/åtgärd motion 1 
Styrelsen bifaller ej motionen i nuläget men följer händelseutvecklingen och krävs mer resurser 

kommer man att titta på vilka åtgärder som krävs samt vilka lösningar som finns. 

 

7.2 Motion 2 
 

Inkom: 2021-04-06 
 
”Ämne: Motion/förslag bänkar 
 
Hej, 
Jag önskar fler bänkar på banan.  
 
Vid damtee hål 8 och vid herrtee hål 14.   
 
Bästa hälsningar 
Carina Guter” 
 

7.2.1 Styrelsens förslag/åtgärd motion 2 
Styrelsen bifaller motionen. Nya bänkar har beställts och placerats ut. 

 

 

 

 


