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Ordförande har ordet                

När man ser tillbaka på året 2020 så är det med blandade känslor. Vi startade 
året med att hela världen drabbades av en pandemi som ingen såg komma – 
Covid -19. Tragiskt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade att man skulle hålla avstånd och 
vistas utomhus för att inte smittan skulle föras vidare. 

Det är nu vi kommer till den positiva delen – Ute på banan kunde vi hålla 
avstånd och många upptäckte att spela Golf är fantastiskt roligt! 2020 var det 
många som besökte vår härliga klubb. Personalen gjorde att fantastiskt jobb 
med banan och vi avslutade säsongen med att öppna vår egen inomhushall 
– Drive In.

Nu är vi inne i 2021 och vi ser fram emot en ny Golfsäsong. I år kommer det 
att finnas en Padelbana för dom som vill prova på fler bollsporter. Styrelsen 
och personalen med Mathias i täten kommer att fortsätta styra klubben mot 
vår Vision.

En golfanläggning i mästarklass – En mötesplats där alla är välkomna, 
oavsett årstid

Välkommen till Karlstad Golfklubb!
Lena Jonsson
Ordförande

FRAMSIDESBILD
Puttgreen o Blå 9
Foto: Stig Dahlén

Lenas  ledare
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VÅRMÖTE

Kallelse till Vårmöte 2021
Vårmötet kommer att genomföras digitalt 

onsdag 21 april. 

Du anmäler dig att närvara på mötet via info@karlstadgk.se ange: 
namn e-postadress samt golfid snarast dock senast den 16 april.

Därefter kommer du att få en länk till mötet.

Välkommen och öppnande av mötet

 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

 5. Val av två protokolljusterare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2020

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet   
  med balansräkningen

 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår

 10. Val av 
  a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år.
  b. Tre (3) ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
  c. Två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år
  d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  e. Två (2) ledamöter till valberedning för en tid av två (2) år,
  f. En (1) ordförande i valberedningen för en tid av ett (1) år.
  g. Ombud till GDF möte
  h. Val av ombud att representera klubben vid Golfklubben och Aktiebolagets årsstämma

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

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

 13. Ägardirektiv till bolagsstämman i AB.

Föredragningslista för Karlstad Golfklubbs vårmöte

3

mailto:info%40karlstadgk.se?subject=


VÅRMÖTE

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen
Ordförande Lena Jonsson
Vice ordf. Jonas Persson 
Ledamot Håkan Broström
Ledamot Micael Ericsson
Ledamot Lotta Hallström
Ledamot Claes Henriksson
Ledamot Ingrid Magnusson

Suppleant Anna Ossowicki
Suppleant Ethel Wallberg

Styrelsen har under året hållit 12 
protokollförda möten.
Vår- och Höstmöte har också hållits.

Styrelsen riktar ett stort och varm tack 
till våra sponsorer/samarbetspartners, 
till media för god rättvis bevakning 
samt till alla anställda

Kommittéer
Kommittéarbete har bedrivits i 
följande kommittéer och med 
följande ordförande:
Tävling Marie Salevik
Dam Petra Knape
Herr Bengt Forssten
Senior Lennart Solberg
Utbildning Fredrik Johansson
Handicap Fredrik Johansson
Medlem Birgitta Samuelsson

Valberedning
Valberedningen har bestått av: 
Björn Samuelsson, sammankallande

Håkan Wahlén

Peter Andersson
2020-11-26 – vårmötet 2022

Erik Björemo
2020-11-26 – vårmötet 2022

Christina Andersson
t o m 2020-11-25

Anna Ossowicki, styrelsens  
representant

Revisorer
Erik Nilsson och Göran Aronsson, 
från PWC.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att det balanserade 
egna kapitalet inklusive årets resultat 
disponeras i ny räkning.

Året har varit intensivt och annorlunda, dessutom ett år 
där nya personer tillträtt i uppdragen VD/klubbchef, 
kanslichef och tränare, samt under vårmötet valdes bl a  
ny styrelseordförande.

Vi har kunnat erbjuda en mycket fin och bra bana under 
hela säsongen, detta trots att vi haft ett väldigt högt tryck 
på bana och träningsområden från tidig morgon till sen 
kväll. Såklart mycket positivt med allt spel och stort 
besökarantal på anläggningen, men trots detta så har 
rådande pandemi påverkat vår ekonomi negativt. Detta  
i form av bland annat förlorande tävlings- och greenfee- 
intäkter. Med anledning av pandemin så har vi under året 
haft möjlighet att söka/erhålla kompensationsstöd från 
Riksidrottsförbundet. Vi har ansökt vid tre tillfällen (kvartal 
2, 3 och 4) till ett totalbelopp av 810 000 kr, av dessa har vi 
blivit kompenserade för 308 000 kr. Mer spel på banan 
medför också ökade kostnader för banskötsel, både vad 

gäller personal och material. Vid uppstarten investerade vi 
i nya kvalitetsbollar på rangen, banutveckling i form av ny 
palissad runt dammen på Gul3 och nya jordmassor till 
kullar på Blå1, samt trädkapning på utvalda platser för att 
få in mer sol på banan. Under hösten gjordes det en stor 
arbetsinsats att inreda övervåningen på verkstadsbygg-
naden och i december kunde vi inviga vår nya inomhushall 
DRIVE IN. 

I samband med nytt banklån för inomhushallen så gjorde 
vi ett aktivt val har göra om en del våra låne-/kreditvillkor. 
I oktober skedde därmed en omläggning av checkkredit 
samtidigt som det tagits ett investeringslån. Checkräknings-
krediten som var nyttjad till 7,7 MSEK i början av året 
regleras alltså i och med detta. Faktiskt lånebelopp blev 
8,9 MSEK. Efter uppkommet behov behövde vi investera  
i restaurangen där bland annat ett nytt stekbord köptes in. 
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 2020-01-01 2019-01-01
 -2020-12-31 -2019-12-31
Föreningens intäkter
Nettoomsättning  2 249 239  2 704 083
Övriga rörelseintäkter  1 788 037  950 017
Summa föreningens intäkter  4 037 276  3 654 100

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader  -2 646 982  -2 772 964
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar  -352 700  -329 146
Summa föreningens kostnader  -2 999 682  -3 102 110
Rörelseresultat  1 037 594  551 990

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter  0  444
Räntekosnader och liknande resultatposter  -501 077  -455 002
Summa finansiella poster  -501 077  -454 558
Resultat efter finansiella poster  536 517  97 432

Resultat före skatt  536 517  97 432

Årets resultat  536 518  97 432

Resultaträkning 2020 Förening
Detta är en sammanställning. De formella årsredovisningarna finns att tillgå på kansliet.

VÅRMÖTE

 2020-01-01 2019-01-01
 -2020-12-31 -2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m m
Nettoomsättning  14 958 240  13 823 313
Övriga rörelseintäkter  2 199 533  1 409 386
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m m  17 157 773  15 232 699

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader  -7 833 624  -6 021 759
Personalkostnader  -9 299 932  -8 939 364
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar  -417 833  -203 092
Summa rörelsekostnader  -17 551 389  -15 164 215
Rörelseresultat  -393 616  68 484

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 422  -6 757
Resultat efter finansiella poster  -397 038  61 727

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar  15 035  18 068
Summa bokslutsdispositioner  15 035  18 068
Resultat före skatt  -382 003  79 795

Skatter
Skatt på årets resultat  0  -20 700

Årets resultat  -382 003  59 095

Resultaträkning 2020 Aktiebolag
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Balansräkning, Förening
Tillgångar 2020-12-31  2019-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  22 474 704  22 688 200
Inventarier, verktyg och installationer  186 533 234 837
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar  6 894 976  5 678 232
Summa materiella anläggningstillgångar  29 556 213  28 601 269

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  50 000  50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar  50 000  50 000
Summa anläggningstillgångar  29 606 213  28 651 269

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  34 600  13 750
Övriga fordringar  373 712  512 799
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  80 684  0
Summa kortfristiga fordringar  488 996  526 549

Kassa och bank
Kassa och bank  156 693  12 220
Summa kassa och bank  156 693  12 220
Summa omsättningstillgångar  645 689  538 769

Summa tillgångar  30 251 902  29 190 038

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början  4 100 837  4 003 405
Årets resultat  536 518  97 432
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  4 637 355  4 100 837

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut  15 641 250  6 970 000
Övriga skulder  8 879 750  9 529 750
Summa långfristiga skulder  24 521 000  16 499 750

Kortfristiga skulder 
Checkräkningskredit  0  7 700 553
Övriga skulder till kreditinstitut  327 000  320 000
Leverantörsskulder  96 760  13 657
Skulder till koncernföretag  520 324  398 932
Övriga skulder  32 796  39 641
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  116 667  116 668
Summa kortfristiga skulder  1 093 547  8 589 451

Summa eget kapital och skulder  30 251 902  29 190 038

Detta är en sammanställning. De formella årsredovisningarna finns att tillgå på kansliet.

VÅRMÖTE
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VÅRMÖTE

Balansräkning, Aktiebolag
Tillgångar 2020-12-31  2019-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter  0  0
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar  56 000  0
Summa immateriella anläggningstillgångar  56 000  0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar  134 735  169 391
Inventarier, verktyg och installationer  438 098  240 346
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar  0  184 619
Summa materiella anläggningstillgångar  572 833  594 356
Summa anläggningstillgångar  628 833  594 356

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter  179 266  132 946
Summa varulager  179 266  132 946

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  378 049  287 755
Fordringar hos koncernföretag  520 324  355 951
Övriga fordringar  115 811  171 893
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  819 914  557 324
Summa kortfristiga fordringar  1 834 098  1 372 923

Kassa och bank
Kassa och bank  528 211  1 169 960
Summa kassa och bank  528 211  1 169 960
Summa omsättningstillgångar  2 541 575  2 675 829

Summa tillgångar  3 170 408  3 270 185

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  50 000  50 000
Summa bundet eget kapital  50 000  50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  731 812  672 717
Årets resultat  -382 003  59 095
Summa fritt eget kapital  349 809  731 812
Summa eget kapital  399 809  781 812

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar  0  15 035
Summa obeskattade reserver  0  15 035

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut  72 500  0
Leverantörsskulder  425 641  578 109
Skatteskulder  21 208  91 085
Övriga skulder  612 631  283 250
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 638 619  1 520 894
Summa kortfristiga skulder  2 770 599  2 473 338

Summa eget kapital och skulder  3 170 408  3 270 185

Detta är en sammanställning. De formella årsredovisningarna finns att tillgå på kansliet.
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Valberedningens 
förslag till styrelse
Ordförande 1 år:
Lena Jonsson, omval
Inga övriga nominerade

3 ordinarie ledamöter 
för en tid av två (2) år:
Claes Henriksson, omval
Christer Svan, nyval
Johan Kemi, nyval

Övriga nominerade:
Christina Andersson
Christer Svan
Mikael Palm
Mathias Ljungdahl
Fredrik Johansson
Tomas Riste
Lloyd Page

2 suppleanter för en tid av ett (1) år:
Christina Andersson, nyval
Anna Ossowicki, nyval

Övriga nominerade:
Mikael Palm
Mathias Ljungdahl
Fredrik Johansson
Tomas Riste
Lloyd Page
David Norberg

VÅRMÖTE

Val till styrelsen, valberednigen samt revisorer
Förslag till ombud vid 
Karlstad GK/AB stämma
Håkan Wahlén

Förslag till val av revisorer
För en tid av ett (ett) år
Erik Nilsson, ordinarie 
Jakob Larsson, ordinarie 
Jonas Persson, suppleant
Elin Kock, suppleant

Styrelsens förslag 
till valberedningen
2 ledamöter för en tid av två (2) år
Björn Samuelsson, omval
Håkan Wahlén, omval

Ordförande för en tid av ett (1) år
Björn Samuelsson, omval

Revisionsberättelse
Utdrag ur revisionsberättelserna. Kompletta revisionsberättelser finns att få på kansliet.

Uttalande
Klubben
”Utöver vår revision av årsredovis-
ningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för 
Karlstad Golfklubb för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman 
beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”
 

Aktiebolaget
”Utöver min revision av årsredovis-
ningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och 
verkställande direktörens 
förvaltning för Karlstad Golfklubb 
AB för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.
 

Jag tillstyrker att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.”
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Golfveckan 
Golfveckan är i år vecka 29, tisdag-fredag.

Crobs AB   
Nu är snart våren här och i år är det inte bara Röd, Blå 
och Gul slinga som öppnar upp för spel. Även vår nya 
padelanläggning kommer att stå klar och redo för 
spännande matcher under våren.

Information om padelanläggningen kommer finnas på 
Karlstad GK hemsida under fliken Padel. Håll utkik på 
våra sociala medier, padelkarlstadgk.

Bokning kommer ske via MATCHi appen

Har ni frågor går det också bra att maila, padel@crobs.se

Villatomterna
Beträffande området i öster med de tänkta 18 
villatomterna så pågår detaljplaneringsarbetet 
fortfarande. Förhoppningsvis så kan planen gå ut på 
granskning under våren för att om allt går som det ska, 
vinna laga kraft senare i höst.

Nyheter och information 
inför säsongen 2021

Damkommittén
Nya Damkommittén som består av:    
Ximena Deramond, ordförande
Karin Forsberg
Ingela Kierkegaard Thudin
Malin Thorsén

Våra tävlingar kommer som vanligt att spelas på tisdagar 
som planeras starta den 11 maj med en vårscramble.

Du hittar aktuell information på hemsidan   
www.karlstadgk.se/kommitteer/damkommitten/  

Följ oss gärna via sociala medier.
Facebook: Damgolf på Karlstad golfklubb 

Instagram: Damgolfkarlstadgk

Herrkommittén
Vakant. 
Är du intresserad? Kontakta m.ahlberg@karlstadgk.se

Seniorkommittén
Onsdagsgubben/gumman är planerad kommer som 
vanligt att spelas med start 5 maj.

Vi delar i Mellansvenska Veteran-serien med lag i H65, 
H75 samt H80.

Med tanke på restriktioner under pandemin så hittar du 
all information på hemsidan 
www.karlstadgk.se/kommitteer/seniorkommitten

Nya golfare 
Utbildnings- och Handicap-kommittén försvinner och 
ersätts med. 
Nya golfare – Oscar Hertzberg.

Regelansvarig
Kjell Andersson.

Medlemkommittén
Medlemskommittén läggs på is. 

Vi håller kvar i traditionen midsommargolfen ”Erik & 
Anna”.
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Vad har hänt på och omkring banan
• Nya kvalitetsbollar på rangen. 
• Banutveckling i form av ny palissad runt dammen  
 på Gul3 och nya jordmassor till kullar på Blå1.
• Trädkapning på utvalda platser för att få in mer sol  
 på banan. 
• Inredning av övervåningen på verkstadsbyggnaden  
 och invigning av vår nya inomhushall  DRIVE IN. 
• Uppdatering av vår grafiska layout, där vi bland annat  
 har uppdaterad skyltar på anläggningen.

Vad händer på och omkring banan
• Vi är en klubb med stor framtidstro och kommer att  
 satsa vidare för att ständigt kunna erbjuda   
 ”en golfanläggning i mästarklass”. Vision 2025 med  
 strategiska mål är framtagen, så nu löper 5 år med  
 tydlig målbild. Vilket också inkluderar uppdatering av  
 Masterplan.
• Maskinparken uppdateras och bland annat byter vi ut  
 två greenklippare till ett miljövänligt alternativ.
• Ytterligare investering av restaurangens kök och  
 utemiljön.
• Löpande bunkerarbete sker under våren.
• I och med kommande villatomter måste vi se över  
 dränering mot nya planerade träningsområdet och  
 range, samtidigt behöver vi hitta en bättre lösning av  
 vår vattenförsörjning på banan. Så nu har vi startat  
 upp en utvärdering och arbetet planeras att starta  
 under hösten.

Övrigt 
Trivselvärd.
Som trivselvärd hjälper du medlemmar och gäster till en 
extra bra upplevelse hos oss. Den är både rolig och 
uppskattad hos våra golfare. En eller flera gånger under 
säsong är en värdefull hjälp.

Är du intresserad av att vara delaktig i någon av våra 
kommittéer, annan ideell sysselsättning eller har tips/
idéer på förbättring mm.

Tveka inte, hör av dig till Mathias Åhlberg, klubbchef/
vd, 054 - 86 63 53, m.ahlberg@karlstadgk.se  
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