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Dagordning vid årsmötet i Björnhults Golfklubb lördagen den 04 Mars 2017  

kl. 10.00 i klubbhuset. 

 

1 Fastställande av röstlängd för mötet. 
 

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 

3 Fastställande av föredragningslista. 
 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
 

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
 

 b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 
 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret. 
 

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 

underskott i  enlighet med balansräkningen. 
 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 

10 Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande 

 verksamhets- och räkenskapsåret. 
 

11 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 ett 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; 

 e ombud till GDF-möte. 

 f ordförande i följande kommittéer: Dam, Tävling, Junior samt Seniorkommitté. 

 

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

13 Övriga frågor, banägarinformation och diskussion. 

   

14 Årsmötet avslutas. 

 



 

 

 

 

Information 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna 

får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 

Ekonomiska rapporter, revisionsberättelse och budget samt verksamhetsberättelser kommer att finnas 

tillgängliga på klubbens hemsida samt i begränsat antal i möteslokalen. Skriv gärna ut dem från 

hemsidan. 

 

  



Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsens sammansättning har under året varit: 

Ordförande  Bengt Svedén  

Vice Ordförande Anders Thorén 

Kassör  Lennart Skärström 

Sekreterare  Magnus Andersson 

Ledamot  Elin Ludvigsson 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten där även kommittéordförande varit bjudna och 

oftast varit närvarande. 

Ordförande har representerat klubben på HGDF:s vår och höstårsmöte.  

Styrelse samt kommittéer har varit representerade på distriktets ERFA-träff  i Halmstad. 

Klubben har deltagit i Sparbanksdagen i Falkhallen. 

Arbetet i kommittéerna flyter på. 

Ekonomiskt bidrag har givits till trivselgolfens samt damkommitténs bussresa.  

Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

Samarbetet med banägarna är fortsatt gott, representant för dessa har varit närvarande på de 

flesta styrelsemötena. 

 

Bengt Svedén 

Ordförande 

  



Verksamhetsberättelse Juniorkommittén  

Golfåret 2016 har nått sitt slut, juniorkommittén vill sammanfatta året enligt följande: 

Vi kom igång med träning för juniorer i början av Maj med ett snitt på 18 juniorer i varierade 

åldrar vid varje träningstillfälle, som vi har haft varje måndag med ett litet semesteruppehåll i 

juli.   

Vi har haft varierande träning så som träning på ranchen, golfäventyret, gömma boll i bunkern 

och sist men inte minst Golfbrännboll juniorernas favorit. Avslutning hade vi den 12 sep med 

spel på pay o play banan och korvgrillning med föräldrar.   

Tack vare ideellt arbete har vi kunnat genomföra detta, jag vill rikta ett stort Tack till: 

Thommy Broberg, Björn Gustafsson och Maria o Anders Ahlström utan er hade det inte gått 

att genomföra. År 2017 hoppas jag ska bli minst lika bra, om inte bättre med fler juniorer på 

Björnhult.  

                                    Vid pennan Elin L. 

  



Verksamhetsberättelse tävlingskommittén 2016 

Kommittén har bestått av. Ordförande Tomas Karlsson, Anders Ahlström. 

2016 var sjätte året med fore-samarbetet mellan 4 Falkenbergs klubbarna, Björnhult, 

Falkenberg, Vinberg och Flädje. 

Under året har totalt 20 tävlingar arrangerats inom detta samarbete med överlag väldigt 

positivt resultat. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2017 och planerat 4 tävlingar per 

klubb. 

I övrigt har årets tävlingar flutit på med god uppslutning. 

Klubbmästerskap har arrangerats i singel och handicap klasser. 

I ålderseriespelet har Björnhuts GK varit representerade i H30, H40, H50, H60, H70. Tyvärr 

inga damlag. 

Dessutom representeras Björnhults GK med deltagande i Hallands gentlemän samt oldgirls i 

Halland med gott resultat. 

Tävlingskommittén vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare, sponsorer, banpersonal 

och övriga funktionärer, det är ni som gör det möjligt att bedriva en trevlig 

tävlingsverksamhet på Björnhults GK. 

Ordförande tävlingskommittén. 

Tomas Karlsson 

  



Medlemskommitténs verksamhetsberättelse 2016  

  

Inledning  

Hej jag heter Rutger Bredahl och är ordförande i medlemskommittén.  Mina medhjälpare i 

kommittén är Anders Jonsson och Per-Ola Karlsson det är vi som har försökt att anordna 

givande och roliga aktiviteter för våra medlemmar under verksamhetsåret.    

Medlemskommittén  

Medlemskommittén har löpande under året flertal möten med koncentration på 1:a halvan av 

året. Vi har i första hand arbeta med Fabio i restaurangen och Anders på kansliet.  

Städgolf  

Fredagen 25/3 var det städdag på Björnhult och i anslutning till den anordnade 

medlemskommittén en liten golftävling som spelades över 9 hål som avslutning på dagen. 

28st deltog, tävlingen spelades som scramble i tvåmanna lag.  

Årets städare blev Eva Bengtsson o Rikard Hassel  

Klubbresan  

I år gick medlemsresan till Göteborg. Lördagen den 21maj satte sig 22st glad golfare på buss 

för avresa till Sankt Jörgen Park där vi började dagen med att spela 18hål. Efter avslutad rond 

var det välförtjänt med en bastu o spa bad som fanns på områdets hotell, här sov vi även över 

för natten. Dagen avslutades med en god middag i restaurangen. Innan hemfärd till 

Falkenberg på söndagen spelade vi en runda på Albatross GK. Jag tackar alla som var med för 

en trevlig helg.   

Medlemsgolf  

Söndags-slaget också kallad V.S.O.P. startade söndagen 15/5. Det är 3-e året vi spela denna 

tävling. 46st har deltagit en eller flera gånger. 18 omgångar har spelats, startavgiften var 50kr 

då ingick även fika. Finaltävlingen spelas i två omgångar först ett kval sedan ett slutspel. 

Kvalet vanns av Thomas Karlsson. Efter kvaltävlingen går de 20 bästa till slutspel som 

spelades lördagen den 24 september. Det var en väldigt spännande final och segrande ur leken 

gick Gunnemar Carlsson, tvåa blev Sven-Olof Karlsson och trea Niclas Andersson. Vi 

avslutade dagen med mat och prisutdelning i restaurangen.  

Tack till alla våra sponsorer som har varit med 2016.   

Klubbfest  

Lördagen den 13 augusti inbjöd festkommittén till klubbfest med prisutdelning för KM 2016. 

ca 30-40st hade anmält sig till festen som började kl. 19.00.  



Vi började kvällen med att dela ut priser o blombuketter till alla klubbmästarna i dom olika 

åldersklasserna. Efter många tal o applåder var det äntligen dags för mat en god tvårätters 

meny som Fabio hade tillagat. Ett jättestort tack till all som har hjälpt till o gjort detta till en 

lyckad fest.  

  

Avslutning  

Vi i medlemskommittén avslutar här med vårt arbete i kommittén, det har varit 3 spännande o 

roliga år men nu är det slut. Avslutningsvis riktar jag ett stort tack till Pelle o Anders och 

andra i klubben som har hjälpt oss genom åren för väl utfört arbete.  

  

Vid Pennan 2017-02-05  

Rutger Bredahl  

Avgående ordförande Medlemskommittén Björnhults GK 2016  

 

  



Björnhults Golfklubb    

    

Resultaträkning 2 016 2015  
    

INTÄKTER    

    

Medlemsavgifter 264 600 262 700  
Övriga intäkter 8 800 7 900  
Summa intäkter 273 400 270 600  

    

KOSTNADER    

    

Avgifter SGF & HGDF -164 151 -160 812  
Tävlingskommitté -2 330 -6 626  
Damkommitté -4 770 -4 000  
Juniorkommitté -442 -23 212  
Medlemskommité -9 622 -26 858  
Seniorkommité -7 301 0  
Seriespel -7 204 -6 219  
Resekostnader 0 0  
Reklamtrycksaker -2 250 0  
Utbildning -5 388 -6 715  
Administration -7 145 -23 918  
Hemsida -20 000   

Bankavgifter -1 767   

Totala kostnader -232 370 -258 360  

    

    

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 41 030 12 241  

    

Avskrivningar -4 421 -4 421  
Ränteintäkter 96 681  

     

ÅRETS RESULTAT 36 705 8 500  
    

    

    
 

  



Balansräkning  2016-12-31   

     

TILLGÅNGAR     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier  8 840   

Summa Materiella anläggningstillgångar  8 840   

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar  7 500   

Likvida medel  266 796   

Summa Omsättningstillgångar  274 296   

     

SUMMA TILLGÅNGAR  283 136   

     

SKULDER & EGET KAPITAL     

     

Balanserat kapital     

Eget kapital vid årets början  246 431   

Årets resultat  36 705   

Summa Eget kapital  283 136   

     

Kortfristiga skulder     

Upplupna kostnader  0   

Summa Kortfristiga skulder  0   

     

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL  283 136   

     

Falkenberg 4 mars 2017     

     

     

Bengt Svedén Lennart Skärström   

Ordförande Kassör    

     

     

Elin Ludvigsson Magnus Andersson Anders Thorén 

     
 

  



Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017 

 

Representera Björnhults GK vid HGDF:s årsmöten samt andra gemensamma aktiviteter. 

Stötta de olika kommittéerna i deras arbete. 

Öka trivseln med fler aktiviteter för medlemmarna. 

Genomföra en eller flera klubbresor i samarbete med intresserade medlemmar. 

Genomföra golfens dag den 20 Maj med olika aktiviteter. 

Tillsammans med banägare samt restaurangen genomför diverse aktiviteter som legat på 

medlems kommittén. 

Samarbeta med övriga Falkenbergsklubbar genom tävlingssamarbetet Fore, samt vid andra 

eventuella gemensamma aktiviteter. 

Fortsätta det goda samarbetet med banägarna samt övriga aktörer på anläggningen. 

  



Verksamhetsplan för juniorkommittén 2017. 

 

Vi kommer ungefär ha samma upplägg som förra året, men dom lite äldre juniorerna skall 

komma få möjlighet att få träna för våran Pro och utvecklas framåt, samt ta grönt kort. 

Målsättningen 2017 är att utveckla dom juniorer vi har samt att det kommer fler nya juniorer 

som vill ha kul på Björnhult. 

 

 

                                                             Juniorkommittén    

  



Verksamhetsplan tävlingskommittén 2017 

 

2017 fortsätter Fore-samarbetet mellan de 4 Falkenbergs klubbarna, Björnhult, Falkenberg, 

Vinberg och Flädje.  

Totalt kommer 20 tävlingar under 2017 att vara Fore-tävlingar det vill säga endast 

tävlingsavgift för medlemmar i de fyra klubbarna. En ”Fore” tävlingskalender kommer att 

tryckas upp likt 2016 och finnas tillgängliga i kansliet.  

Klubbmästerskap kommer att arrangeras i singel och handicap klasser.  

Björnhults GK kommer att vara representerade av ett elitlag i det nationella seriespelet, div 3. 

I åldersseriespelet finns Björnhults GK med i H30, H40, H50, H60, H70 samt H75. Dessutom 

deltar vi i Hallands Gentlemän samt Old Girls Halland 2016. 

Ordförande tävlingskommittén. 

Tomas Karlsson 

  



Verksamhetsplan Damkommittén 2017 

  

Damerna kommer även i år att genomföra sina golftävlingar på måndagarna 

Vandringspriset kommer i år att delas ut igen efter uppehållet 2016.   

Damerna kommer även som brukligt att göra en resa i slutet av september. Den går med 

buss till en trevlig golfbana på rimligt avstånd från Falkenberg. 

 

Vi hoppas även få igång någon form av gemensam träningsverksamhet med vår nya pro. 

 

 

Damkommittén / Ordförande GK 

  



    

Budget 2017    

    

    

INTÄKTER   Specifikation 2017 

Medlemsavgifter Seniorer   Sen 626 medl. * 400 kr                               250 400     

Medlemsavgifter Juniorer   Jun 18 * 300 kr                                         5 400     

Tränings- & 

tävlingsintäkter 

  Delikatessen 

                     3 000     

        

        

Summa intäkter                      258 800     

        

KOSTNADER       

Avgifter SGF, HGDF                      149 958     

        

Kommittér       

  - Tävlingskommittén   Priser KM, Fore                      5 000     

  - Damkommittén   Aktiviteter, Resor                    10 000     

  - Juniorkommittén   Skolelever, kurser, läger                    25 000     

  - Medlemskommittén   Aktiviteter, Resor                    20 000     

  - Seniorkommittén   Trivselgolf, HG, OG,                       5 000     

        

Seriespel (Herr-lagen)   Startavg. H30, H40, H50, H60, H70, H75                      6 000     

    Lunch för H30, H40, H50                      5 000     

Nationellt seriespel   Div 3                      3 000     

    Resor, Lunch, div 3                      2 000     

        

Underhåll   Uh av hjärtstartare                      1 000     

        

Resor   Styrelse till möten och kurser                      3 000     

        

Marknadsföringsaktiviteter   
Annonser, utskick,                       5 000     

        

Revisionsarvode   Revision   

        

Administration   Möteskostnader Års- och Styrelsemöten                      7 500     

        

IT-tjänster   Hemsida - Drift och underhåll                      3 000     

        

Bankavgifter   Avgifter för bankkonton och e-bokf.                       2 000     



        

Utbildning   HGF-kurser och seminarium                      5 000     

    Övrig utbildning, kursavgifter                      5 000     

        

Oförutsedda kostnader       

        

Summa kostnader                      262 458     

        

Beräknat resultat före avskr.   -                    3 658     

        

Avskrivningar   Hjärtstartare                      4 421     

        

Beräknat resultat efter avskr.   -                    8 079     

Räntor   Ränta på Placeringskonto                           -       

    Ränta på Transaktionskonto                           -       

    Ränta på Skatteåterbäring                           -       

        

Beräknat resultat efter finansiella 

int. / kostn.   -                    8 079     

 

  



Valberedningens förslag till styrelse samt kommittéer för 

Björnhults Golfklubb 2017 

  Ordförande : 

  Bengt Svedén - omval 1 år 

  Övriga ledamöter: 

  Lennart Skärström   Omval 2 år 

  Magnus Andersson   Omval 2 år   

Kvarstående styrelseledamöter vars mandatperioder löper ut 2017 

  Anders Thorén 

   Elin Ludvigsson   

Kommittéer: 

Tävlingskommitté  Tomas Karlsson  Omval 

Juniorkommitté  Elin Ludvigsson Omval 

Damkommitté  Yvonne Hallberg Nyval 

Seniorkommitté  Lennart Skärström Nyval 

  Revisorer: 

  Ordinarie     Maria Niklasson     - omval 1 år 

                       Tommy Karlsson   - omval 1 år 

  Suppleanter  Gertrud Lindberg   - omval 1 år 

                       Ebbe Svensson       - omval 1 år 

  

Björnhult den 27 februari  2017 

Anders Ahlström / Anders Nilsson 


