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Ordförande har ordet

Jag fick för en tid sedan frågan hur det var att vara ordförande i en klubb  
under pandemin. Svaret är att under min tid som ordförande har det bara 
varit pandemi.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade att vi skulle hålla avstånd och     
vistas utomhus för att smittan inte skulle föras vidare... och det gjorde vi           
- Vi spelade Golf!

2021 har det spelats en massa golf på vår fina bana och minns året som ett    
bra golfår. För dom som ville prova på fler bollsporter så öppnades Padel-              
banorna. Abbe serverade god mat i restaurangen och snygga kläder och bra 
utrustning inhandlades hos Robban. Ja... ett bra år!

I skrivande stund så snöar det i massor utanför mitt fönster. Tänker att          
vintern tar i en sista gång innan vårsolen och värmen tar över.

Nu ser vi fram emot golfsäsong 2022 där vi kan träffas fysiskt på riktigt!    
Pandemin lägger vi bakom oss och ser fram emot trevliga samtal runt Master-
planen och en bra försäljning av vårt villaprojekt.

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

Välkommen till Karlstad Golfklubb!
Lena Jonsson
Ordförande

FRAMSIDESBILD
Blå 2
Foto: Linda Andersson

Lenas  ledare
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ÅRSMÖTE

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 för mötet

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

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2021

 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 antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår

 11. 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

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

 13. Ägardirektiv till bolagsstämman i AB.
  a. Fastställande av ägardirektiv.

 14. Övriga frågor 
  a. Styrelsens förslag till stadgeändring.
  b. Styrelsens förslag till nytt Ägardirektiv.

Föredragningslista för Karlstad Golfklubbs årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022
onsdag 27 april kl 19.00

Hotell Scandic Winn

17:30 Linnéa Grahn från Fastighetsbyrån kommer vara på plats och visa husprojektet.

18:00 Christian Lundin, banarkitekt och presenterar vår nya banutvecklingsplan – Masterplan 2022.
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ÅRSMÖTE

6. Verksamhetsberättelse 2021

Vi har haft ytterligare ett år i pandemins tecken men 
trots tillhörande elände och restriktioner kan vi som 
verksamhet vara stolta och glada över att kunna 
erbjuda en bra fritidssysselsättning för alla våra 
medlemmar, partners och gäster.

Styrelsen
2021 har styrelsen fokuserat på att ge den operativa 
organisationen förutsättningar att ta hand om klub-
bens fina anläggning och dess medlemmar, gäster 
och partners. Finanserna i klubben är i balans och 
den stora utmaningen framåt är att göra Masterplan 
version 2022 möjlig, (se bana).

Organisation
Vår personal har visat stort engagemang, driver och 
skapar goda förutsättningar till att alla besökare ska 
trivas på anläggningen och erbjudas ett högkvalita- 
tivt innehåll/erbjudande. Tillsammans med shop 
och krögare skapas en helhet och en smått unik 
plats att tillbringa sin tid på. Pelle Dahl avslutade sin 
anställning som banchef vid årsskiftet. Styrelsen och 
personalen vill passa på att tacka Pelle för dessa år 
och samtidigt önska honom all lycka och välmående 
som pensionär. 

Bana
Summerar vi året så hade vi en tuff vår med kallt 
väder och dålig tillväxt långt in i maj månad. Med 
dessa förutsättningar konstaterade vi framför allt 
att våra gamla slingor Blå och Röd fick problem och 
stora arbetsinsatser krävdes under aktuell period. 
Därefter tycker vi att bankvaliteten varit bra och 
riktigt bra under perioden juli-oktober. Noterbart 
är också att vår bana klarade sig jättebra under 
hösten där många andra banor fick stora problem 
vid kraftig nederbörd. 

Noterbart arbete som gjorts under året:
Ombyggnation av bunkrarna på Blå 3. Där vi tog 
bort träd vars rötter växte sig in i bunkern. Stort 
dräneringsjobb på Röd 8, vilket kommer skapa 
bättre spelbarhet vid regn. 
Tagit bort vissa träd som vuxit sig stora och för-
hindrat behövligt solljus, vilket kommer förbättra 
de berörda greenernas förutsättningar.
I och med att vi vill erbjuda en jämnare kvalité sett 
över hela säsongen så startade vi under hösten upp 

en projektgrupp med uppdrag att syna och upp- 
datera Masterplan 2013. Gruppen har tagit fram 
ett nytt förslag; Masterplan 2022 tillsammans med 
banarkitekt Christian Lundin och den kommer 
att presenteras på kommande årsmöte. Våra med-
lemmar ska ges möjlighet att få ytterligare insyn i 
Masterplanen och föra sin talan under sommaren/
hösten 2022. Därefter är målet att beslut ska kunna 
fattas under hösten 2022.

Aktiviteter/Idrott
Vi har haft ett bra utbud av tävlingar där ibland 
junior-, dam-, herr- och seniorgolf, med många del-
tagare. Även AW-golfen, Femdagars och Golfveckan 
har varit mycket uppskattat. Förutom vår personal 
har klubbens kommittéer gjort ett beundransvärt 
arbete. Nyhet för året var ”KM i Longdrive” med 
många deltagare och intresse, detta har gjort att vi 
kommer ha det som ett fast inslag kommande år. 
Våra tränare gör ett fantastiskt arbete och ett bevis 
för detta är att våra junior- och elitspelare radar upp 
fina resultat och placeringar. Extra värt att nämna är 
Tobias Edéns första vinst på Ecco Tour samt att vårt 
damlag vann brons i Lag SM. Noterbart är också att 
vår klubb är en av få klubbar i landet som har ett 
herr- och damlag på högsta nivån.

Anläggning
Under våren fick vi ett problem med tjälskott på 
vägen ned till Röd 1 och därmed fick vi ta in hjälp 
för akut insats på aktuell väg och ny asfaltering på 
centrala delar. Sedan juni månad kan vår anläggning 
addera en ny sport och erbjuda fyra padelbanor. Vi 
har investerat och ersatt utvalda klippmaskiner till 
miljövänligt alternativ och även investerat i restau-
rangens utemiljö och skapat en ny loungeyta.
Vi har gjort insatser på sidobyggnader då vi målat 
om dem i en grå kulör. Under hösten fick vi ett 
elavbrott som gjorde att våra två värmepumpar gick 
sönder, men de är nu ersatta och de nya ska gene-
rera högre kapacitet och förhoppningsvis klara vårt 
behov många år framåt.

Nya inomhushallen Drive In har erbjudit möjlig- 
heten att fortsätta golfsäsongen inomhus under 
vintern. Många av våra medlemmar har utnyttjat 
möjligheten att träna puttar, slagit bollar och spelat 
simulatorgolf! 
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Styrelsen
Ordförande Lena Jonsson
Vice ordf. Johan Kemi 
Ledamot Håkan Broström
Ledamot Micael Ericsson
Ledamot Lotta Hallström
Ledamot Claes Henriksson
Ledamot Christer Svahn 

Suppleant Anna Ossowicki
Suppleant Christina Andersson

Valberedning
Valberedningen har bestått av: 
Björn Samuelsson, sammankallande
Håkan Wahlén
Peter Andersson
Erik Björemo
Anna Ossowicki, styrelsens  representant

Revisorer
Erik Nilsson och Jakob Larsson, PWC.

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
har bestått avföljande ordförande:
Tävling Marie Salevik
Dam Ximena Deramond
Herr Peter Rydahl
Senior Lennart Solberg
Nya golfare, 
f d utbildnings-  
kommittén  Oscar Hertzberg

Villaprojektet fick laga kraft i november och drivs 
nu vidare med målet att generera en bra nettovinst 
för klubben och där vinsten skapar förutsättningar 
till att förverkliga vår vision – att vara en ”Golfan-
läggning i Mästarklass”. 

Ekonomi
Årets resultat påverkas av ett skattebeslut som avser 
moms för räkenskapsåret 2017. Skattemålet förlo-

rades i Förvaltningsrätten december 2021. Med 
anledning av detta har räkenskapsåret påverkats 
av justeringar avseende förändring av både intäkter 
som kostnader, hänförliga till räkenskapsåret 2017.
Under året har del av fastigheten Höja 1:67 avyttrats 
med anledning att det kommande fastighets-
projektet.

ÅRSMÖTE
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 2021-01-01 2020-01-01
 -2021-12-31 -2020-12-31
Föreningens intäkter        
Nettoomsättning   1 812 186  2 249 239  
Övriga rörelseintäkter   5 768 379  1 788 037  
Summa föreningens intäkter  7 580 565  4 037 276  
         
Föreningens kostnader        
Övriga externa kostnader  -2 807 519  -2 646 982  
Personalkostnader  -2 664 0  
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar  -505 665  -352 700  
Summa föreningens kostnader  -3 315 848  -2 999 682  
Rörelseresultat  4 264 717  1 037 594  
         
Finansiella poster         
Räntekostnader och liknande resultatposter  -471 580  -501 077  
Summa finansiella poster  -471 580  -501 077  
Resultat efter finansiella poster  3 793 137  536 517  
        
Resultat före skatt  3 793 137  536 517  

Skatter       
Skatt på årets resultat  -261 177  0  
Årets resultat  3 531 961  536 518

Resultaträkning 2021 Förening

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

ÅRSMÖTE

7. Årsredovisning
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  2021-01-01 2020-01-01
 Not -2021-12-31 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.        
Nettoomsättning   16 461 026  14 958 240
Övriga rörelseintäkter   3 753 524  2 199 533
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   20 214 550  17 157 773
         
Rörelsekostnader        
Övriga externa kostnader   -8 836 274  -7 833 624
Personalkostnader 2 -10 007 510  -9 299 932
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar   -307 226  -417 833
Summa rörelsekostnader   -19 151 010  -17 551 389
Rörelseresultat   1 063 540  -393 616
         
Finansiella poster        
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 295  -3 422
Summa finansiella poster   -1 295  -3 422
Resultat efter finansiella poster   1 062 245  -397 038
         
Bokslutsdispositioner        
Förändring av överavskrivningar   0  15 035
Summa bokslutsdispositioner   0  15 035
Resultat före skatt   1 062 245  -382 003
         
Skatter        
Skatt på årets resultat   -140 716  0
Årets resultat   921 529  -382 003

Resultaträkning 2021 Aktiebolag

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

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

ÅRSMÖTE

Balansräkning 2021, Förening
Tillgångar 2021-12-31  2020-12-31
Anläggningstillgångar       
  
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader och mark 28 702 814  22 474 704  
Inventarier, verktyg och installationer 109 568  186 533  
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 0  6 894 976  
Summa materiella anläggningstillgångar  28 812 382  29 556 213  
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag 50 000  50 000  
Andra långfristiga fordringar 5 000 000  0  
Summa finansiella anläggningstillgångar  5 050 000  50 000  
Summa anläggningstillgångar  33 862 382  29 606 213  
        
Omsättningstillgångar       
   
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  136 664  34 600  
Övriga fordringar  108 312  373 712  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0  80 684  
Summa kortfristiga fordringar  244 976  488 996  
        
Kassa och bank        
Kassa och bank  214 312  156 693  
Summa kassa och bank  214 312  156 693  
Summa omsättningstillgångar  459 288  645 689  
        
Summa tillgångar  34 321 670  30 251 902  
          
Eget kapital och skulder       

Eget kapital                                            
Eget kapital vid räkenskapsårets början  4 637 355  4 100 837  
Årets resultat  3 531 961  536 518  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  8 169 316  4 637 355  
   
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut  15 314 250  15 641 250  
Övriga skulder  8 434 250  8 879 750  
Summa långfristiga skulder  23 748 500  24 521 000  
        
Kortfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut  327 000  327 000  
Leverantörsskulder  69 624  96 760  
Skulder till koncernföretag  882 644  520 324  
Skatteskulder  152 193 0  
Övriga skulder  242  32 796  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  972 151  116 667  
Summa kortfristiga skulder  2 403 854  1 093 547  
        
Summa eget kapital och skulder  34 321 670  30 251 902

8



ÅRSMÖTE

Balansräkning 2021, Aktiebolag
Tillgångar 2021-12-31  2020-12-31
Anläggningstillgångar       
   
Immateriella anläggningstillgångar        
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 44 000  56 000  
Summa immateriella anläggningstillgångar  44 000  56 000  
        
Materiella anläggningstillgångar        
Maskiner och andra tekniska anläggningar 49 250  134 735  
Inventarier, verktyg och installationer 432 369 438 098  
Summa materiella anläggningstillgångar  481 619  572 833  
        
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag 17 500 0  
Summa finansiella anläggningstillgångar  17 500  0  
Summa anläggningstillgångar  543 119  628 833  
        
Omsättningstillgångar       
   
Varulager mm       
Råvaror och förnödenheter  136 018  179 266  
Summa varulager  136 018  179 266  
        
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  81 550 378 049  
Fordringar hos koncernföretag  882 644  520 324  
Övriga fordringar  98 514  115 811  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 248 260  819 914  
Summa kortfristiga fordringar  3 310 968 1 834 098  
        
Kassa och bank       
Kassa och bank  701 848  528 211  
Summa kassa och bank  701 848  528 211  
Summa omsättningstillgångar  4 148 834  2 541 575  
   
Summa tillgångar  4 691 953  3 170 408  
          
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  349 809  731 812  
Årets resultat  921 529 -382 003  
Summa fritt eget kapital  1 271 338  349 809  
Summa eget kapital  1 321 338  399 809  
        
Kortfristiga skulder        
Övriga skulder till kreditinstitut  0  72 500  
Leverantörsskulder  403 015  425 641  
Skulder till koncernföretag  17 500 0  
Skatteskulder  166 658  21 208  
Övriga skulder  1 189 349  612 631  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 594 093 1 638 619  
Summa kortfristiga skulder  3 370 615  2 770 599  
         
Summa eget kapital och skulder  4 691 953  3 170 408 

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

9



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

Uttalande
Föreningen

”Utöver min revision av års-
redovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Karlstads 
Golfklubb för år 2021.
Jag tillstyrker att förenings-
stämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.”
 

Aktiebolaget

”Utöver min revision av års-
redovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens 
förvaltning för Karlstad 
Golfklubb AB för år 2021 samt 
av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Jag tillstyrker att bolags-
stämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.”

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

ÅRSMÖTE

Blå 7. Foto: Micael Ericsson
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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:
Lotta Hallström, omval
Micael Ericsson, omval
Ingrid Näsström, nyval

Övriga nominerade:
Mikael Palm

2 suppleanter 
för en tid av ett (1) år:
Christina Andersson, omval
Erik Björemo, nyval

Övriga nominerade:
Mikael Palm

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

Förslag till val av revisorer
ordinarie
För en tid av ett (ett) år
Erik Nilsson, PwC, omval 
Birgitta Samuelsson, nyval

Förslag till val av revisorer
suppleanter 
För en tid av ett (ett) år
Jonas Persson, omval
Peter Ek, PwC, nyval

Styrelsens förslag 
till valberedningen
2 ledamöter för en tid av två 
(2) år 
Mia Moen, nyval
Pernilla Kyrk, nyval

2 ledamöter för en tid av ett 
(1) år
Björn Samuelsson, omval
Håkan Wahlén, omval

Val av ordförande för en tid 
av ett (1) år
Håkan Wahlén

ÅRSMÖTE

Gul 1. Foto: Stefan Ahlmark
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12. Motioner
Motion angående Silvermedlemskap/Vardagsmedlemskap 1

Silvermedlemmar ska få spela 9 hål lördag/söndag em. (Höstmötesprotokoll 2021)
/Lennart Solberg

Svar: 
Medlemskategorierna på Karlstad Golfklubb ses över varje år och analyseras med de verktyg 
som finns. Budget och tillgänglighet gällande starttider är utgångspunkten för detta. Varför vi 
har olika kategorier att välja på bottnar framförallt i att vi vill tillgodose medlemmarnas 
önskemål att kunna välja vilken kategori man vill ha kommande säsong utifrån sin egen budget 
och tid man tänker sig spendera på golfbanan. Gemensamt för vilket aktivt val man än väljer är 
att man har möjlighet att spela golf alla dagar och tider som golfbanan har öppet. 
Silvermedlemmar har tillgång till Solslingan kvällar och helger, Bronsmedlemmar har tillgång till 
dagens niohålare etc. Prisskillnaden på exempelvis Guld och Silver är 1 450 kr, vilket motsvarar 
drygt 20 % i rabatt på spelavgiften om man väljer Silver istället för Guld. Väljer man 
Guldmedlemskap så ska den skillnaden i pris också motsvara mervärdet man får i att kunna 
spela golf på hela anläggningen de tider man själv önskar.
Styrelsen avslår förslaget.

Motion angående Silvermedlemskap/Vardagsmedlemskap 2

Försämrad möjlighet att spela golf samtidigt som man höjde avgiften 2020. Vid årsmötet 2020 
beslutades att ändra speltider för vardagsmedlemmar att omfatta tid endast till klockan 15.00 
måndagar till och med fredagar (tidigare kunde man som vardagsmedlem även spela 9-håls-
slingan fram till kl 15.00 på helger). I samband med denna försämring höjde man avgiften!

Förslag: 
Jag föreslår att man ändrat tiderna för att få spela golf som vardagsmedlem. Vardag för mej varar 
längre än till kl 15.00 måndag-fredag. Mitt förslag är således att man tar bort tidsbegränsningen 
för vardagsmedlemmar så att man kan spela fritt alla tider måndag-fredag.
/Christina Shaw

Svar: 
Medlemskategorierna på Karlstad Golfklubb ses över varje år och analyseras med de verktyg 
som finns. Budget och tillgänglighet gällande starttider är utgångspunkten för detta. Varför vi 
har olika kategorier att välja på bottnar framförallt i att vi vill tillgodose medlemmarnas 
önskemål att kunna välja vilken kategori man vill ha kommande säsong utifrån sin egen budget 
och tid man tänker sig spendera på golfbanan. Gemensamt för vilket aktivt val man än väljer är 
att man har möjlighet att spela golf alla dagar och tider som golfbanan har öppet. 
Silvermedlemmar har tillgång till Solslingan kvällar och helger, Bronsmedlemmar har tillgång till 
dagens niohålare etc. Prisskillnaden på exempelvis Guld och Silver är 1450kr, vilket motsvarar 
drygt 20% i rabatt på spelavgiften om man väljer Silver istället för Guld. Väljer man 
Guldmedlemskap så ska den skillnaden i pris också motsvara mervärdet man får i att kunna 
spela golf på hela anläggningen de tider man själv önskar.
Styrelsen avslår förslaget.

ÅRSMÖTE
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Motion till vårmötet för Karlstad GK 2022

Karlstad GK representeras av tre lag i Mellansvenska Veteranserien (MsV): H65, H75 och H80. 
Under flera år har stödet till matchspelslagen i MsV minskat. Nästa säsong har vi inget stöd som 
det ser ut just nu.  Inför säsongen 2020 klev H65 upp i div 1. Men det blev inget matchspel p g a 
pandemin det året. Säsongen 2021 genomfördes med en andraplats för H65, knappt slagna av 
Västerås GK, och gruppseger för H75, med påföljande final. H80 tog en sjundeplats i sin serie.
Kostnader för deltagande är: anmälningsavgift, fika med smörgås, lunch och resor. Klubbarna 
bjuder på greenfee.

Våra lag har tagit ut kostnaden vid bortamatcher och motivet för det har varit att man får spela 
på en annan klubb. Skulle våra lag ta ut alla kostnader av spelarna, så blir det i storleksordningen 
500 kr/bortamatch alternativt 250 kr/match. Det är saftigt för att representera klubben.

Förslag: 
Karlstad GK stöttar matchspelslagen med 15 000 kr, vilket täcker lunch och fika med smörgås, 
när gästande lag kommer till oss.
/Lennart Solberg

Svar: 
Vi lever just nu i en osäker situation i Europa och även vår verksamhet påverkas nu rejält av 
ökade kostnader för bland annat el, drivmedel och transporter. Med detta som underlag så har vi 
tyvärr inte möjlighet att godkänna förslaget. Däremot ser vi fram emot en ny diskussion under 
hösten och innan budgetarbete 2023 startar. 
Styrelsen avslår förslaget.

ÅRSMÖTE
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Motion Golfhäftet

2007 köpte vi vår första husbil och började åka runt och spela på golfbanor i Sverige, Norge och 
Danmark. Då var inte golfklubbarna alls anpassade för besök av husbilsburna golfare, men vi 
var alltid välkomna och el ordnades många gånger från både maskinhallar, kök och boll-
automater. Nu för tiden har många klubbar fina ställplatser som är anpassade för detta ändamål. 
Några år senare introducerades Golfhäftet, och det gjorde att vi köpte en större bil och besökte 
många fler banor under säsongen som då startade tidigt södra Sverige.
Vi har under åren mött och talat med många golfare, som med åren blivit fler och fler, som tänt 
på konceptet. De flesta vi möte åker på banor där man är välkommen med Golfhäftet, Många 
som gör detta åker ”världshus förbi” om man inte tar emot Golfhäftet.

Nu när vår klubb verkar lyssna mindre på golfaktiebolaget här i staden, var främsta intresse är 
att skapa inkomster till aktieägare så kanske en ny tid är stunden. Vår ställplats är utmärkt och 
jag är säker på att den skulle utnyttjas betydligt mer om vi gick med i Golfhäftet. Därmed gynnas 
också vår shop, våra träningsområden och vår restaurang. De som påstår att Golfhäftet är en 
dålig affär har inte genomlyst fördelarna och inkomsterna.

Med ovanstående argument föreslår jag att årsmötet beslutar
- att Karlstad Golfklubb ska ansluta sig till Golfhäftet.
/Lena Winslow

Svar: 
När det gäller denna typ av frågeställningar frågar vi oss själva, gynnar detta medlemmarna i 
klubben? Utifrån medlemsundersökningen som görs årligen och via diskussionerna med er 
medlemmar så är tillgänglighet på banan en hög prioritet för medlemmarna. Med en halv 
Greenfee (eller kraftigt reducerad Greenfee med Golfhäftet) behöver antalet spelade Greenfee-
rundor ökas rejält för att nå budget vilket också motarbetar medlemmarnas önskan om god 
tillgänglighet. Vi har idag en ”gäst till medlem”-rabatt vilket underlättar för medlemmarna att 
visa upp Karlstad Golfklubb för sina närmaste och vi har idag också ett antal samarbetsklubbar 
som har reducerad Greenfee med den stora skillnaden att på de klubbarna får våra medlemmar 
också ta del av reducerad Greenfee vilket skapar mervärde för medlemskapet. 
Styrelsen avslår förslaget.

ÅRSMÖTE
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Motion till Karlstad Golfklubbs vårmöte 2022

Vi som tycker om att spela olika banor under säsongen har med ledsna ögon läst att Karlstad 
Golfklubb inte längre bidrar med sin egen bana i utbyte mot att spela på andra banor runt 
Vänern. Det är inte bara tråkigt utan rent skamligt att ett i staden varande golfaktiebolag, vars 
första uppgift är att berika ägarna, ska ha sådant inflytande över vår klubb. Jag vet ju inte om de 
som beslutat detta inte alls rör sig på dessa banor?

Jag undrar om ni känner som jag, att det är rent skamligt att inte vara med i gemenskapen som 
man en gång beslutade att forma. Det är konstigt att inte övriga banor utestänger oss karlstads-
spelare från Vänern-runt-kortet. Jag tycker vi skall tänka om och bejaka utbyten mellan våra 
klubbar och föreslår därför vårmötet:
- att åter ansluta sig till Vänern-runt gemenskapen.
/Lena Winslow

Svar: 
När det gäller denna typ av frågeställningar frågar vi oss själva, gynnar detta medlemmarna i 
klubben? Utifrån medlemsundersökningen som görs årligen och via diskussionerna med er 
medlemmar så är tillgänglighet på banan en hög prioritet för medlemmarna. Med en halv 
Greenfee (eller kraftigt reducerad Greenfee med Golfa runt Vänern) behöver antalet spelade 
Greenfee-rundor ökas rejält för att nå budget vilket också motarbetar medlemmarnas önskan om 
god tillgänglighet. Vi har idag en ”gäst till medlem”-rabatt vilket underlättar för medlemmarna 
att visa upp Karlstad Golfklubb för sina närmaste och vi har idag också ett antal samarbets-
klubbar som har reducerad Greenfee med den stora skillnaden att på de klubbarna får våra 
medlemmar också ta del av reducerad Greenfee vilket skapar mervärde för medlemskapet. 
Notera också att vi har under 2021 försökt att förhandla upp priset med Golf runt Vänern, 
men det avslogs på deras årsstämma.
Styrelsen avslår förslaget.

ÅRSMÖTE
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Motion till Karlstad Golfklubbs Vårmöte 2022
På höstmötet 2021 beslutades att ta bort höstmöten i fortsättningen.
På Höstmöten beslutar medlemmarna om nästkommande års spelavgifter.
I fortsättningen kommer i stället beslutet om nästkommande års spelavgifter att göras av aktie-
bolagets styrelse.
Ett beslut om en sådan avgörande förändring förutsätter att det tydligt framgår av kallelsen till 
mötet att mötet kommer att fatta ett så viktigt beslut.
I kallelsen till höstmötet, med styrelsens förslag att ta bort höstmöten, framgick inte att detta är 
konsekvensen av beslutet och styrelsen gav ingen motivering för denna förändring.
Därav min motion.

Jag föreslår att vårmötet fattar följande beslut. I första hand förslag 1, i andra hand förslag 2.

1. Vårmötet bör förklara höstmötesbeslutet för ogiltigt av ovanstående skäl.
2. I annat fall besluta att återinföra höstmöten.
/Peter Skytte

Svar: 
Karlstad GK:s vår och höstmöten har ett mycket lågt deltagande, över 95 % av medlemmarna 
kommer inte. Vid höstens möte deltog mindre än 2 % av medlemmarna. Styrelsen vill därför 
fokusera på årsmötet och utveckla det till ett möte som medlemmarna kommer till. I år infor-
merar vi om husprojektet och masterplanen före stämman. Vi kommer att återkomma med 
förslag till hur vi vill utveckla medlemskontakten.
När det gäller spelavgiften är den beroende av medlemmarnas krav på banan, kostnadsutveckling-
en och konkurrensen från banor i vår region. Både kostnader och konkurrens förändras och vi har 
därför skrivit ett ägardirektiv som visar föreningens krav på aktiebolaget. Där framgår tydligt vilka 
krav som ställs. Ägardirektivet kommer att presenteras på föreningsstämman. Att enbart fokusera 
på spelavgiften, och besluta om den utan hänsyn till omvärlden, anser vi är felaktigt. 
Styrelsen avslår förslaget.

ÅRSMÖTE
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Fastställande av ägardirektiv. 
Ägardirektiv till bolagsstämma i AB. Aktiebolagets verksamhetsberättelse och årsredovisning 
(resultat och balansräkning) föredrogs. Beslutades att resultat- och balansräkningen skall faststäl-
las. Beslutades också att vinsten skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att 
styrelsen och revisorer skall vara desamma som i klubben. Slutligen beslutades att styrelsen, i 
enlighet med revisorernas förslag, skall få ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.

13. Ägardirektiv till bolagsstämman i AB.

ÅRSMÖTE

Gul 3, röd 7. Foto: Stig Dahlén
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ÅRSMÖTE

a) Styrelsens förslag till stadgeändring.
Nya förslaget finns i sin helhet att läsa på vår hemsida alternativt att tillgå i utskriven form på 
kansliet. Nedan följer de viktigaste stadgeändringarna.

5 § Nuvarande text: Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, 
av två (2) styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.
Ny text: Golfklubbens firma tecknas av två (2) i förening, klubbchef/styrelseledamot eller två 
(2) styrelseledamöter.

16 § Nuvarande text: Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra 
(4) veckor före årsmötet.
Ny text: Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sista februari.

21 § Då man vid höstmötet 2021 beslöt att ta bort höstmöte och endast ha ett Föreningsmöte 
på våren, tas stycket höstmöte bort. 

23 § Nuvarande text: Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före årsmötet till styrelsen 
överlämna sitt förslag.
Ny text: Förslag till Valberedningen skall vara Valberedningen tillhanda senast sista februari 
före föreningsstämman. Förlag inkomna efter den sista februari kommer ej tas upp på förenings-
stämman.
Valberedningen skall senast en (1) månad före föreningsstämman överlämna sitt förslag till 
styrelsen.

14. Övriga frågor 

Blå 7. Foto: Micael Ericsson
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ÅRSMÖTE

b) Styrelsens förslag till nytt Ägardirektiv.
Ägardirektiven är framtagna för att ge direktiv till styrelsen i Karlstad GK AB för styrning av 
bolaget och dess verksamhet. Ägardirektiven presenteras på Karlstad Golfklubbs förenings-
stämma den 27 april 2022. Om ägardirektiven godkänns gäller de tills vidare. 
Styrelsen och revisorer skall vara desamma i föreningen och aktiebolaget och väljs på förenings-
stämman. Föreningsstämman beslutar om ansvarsfrihet för både föreningen och aktiebolaget. 

1. Bolagets verksamhet och långsiktiga operativa mål. Bolagets verksamhet skall vara att på 
affärsmässiga grunder till sina intressenter erbjuda golfspel, golfträning, golfutrustning, mark-
nadsföringsplatser, uthyrning av lokaler för restaurang och konferensverksamheter samt övriga 
närliggande servicetjänster och produkter. Följande operativa direktiv och målsättningar är 
gällande för bolagets verksamhet. 
• Ägarnas verksamhetsidé, vision, miljöpolicy och värdegrund skall vara gällande för bolagets 
verksamhet. Samtliga beslut som tas av bolaget skall tåla en legal granskning och sträva efter  
att bygga långsiktiga hållbara värden för ägarna och dess medlemmar. 
• Bolagets erbjudande av golfspel skall prioriteras till ägarna och dess medlemmar genom att det 
i den årliga verksamhetsplanen för klubben fastläggs ett tak för företagsaktiviteter och gästspel. 
• Ägarnas regelverk för medlemskap och spelrätter är gällande för bolagets erbjudande av 
golfspel. Bolaget skall ständigt verka för ett utökat värde för ägarnas medlemmar. 
• Ägarnas kvalitetskrav och övergripande skötsel- och underhållskrav på ägarnas anläggnings-
tillgångar (banor och fastigheter) fastläggs löpande i årliga verksamhetsplaner och skall sedan 
innehållas av bolaget i den operativa driften av verksamheten. 
• Bolaget skall ständigt verka för ett utökat och breddat utbud av tjänster och service till ägarnas 
medlemmar och övriga kunder. 
• Bolaget skall årligen genomföra en medlems- och gästundersökning. 

2. Bolagets långsiktiga ekonomiska mål. Bolagets övergripande långsiktiga ekonomiska mål är 
att bedriva en affärsmässig verksamhet som genererar ett positiv resultat och stärker ägarnas 
finanser så att en ständig utveckling och kvalitetshöjning av ägarnas anläggningar möjliggörs. 
Bolaget skall bedriva sin verksamhet så att koncernens övergripande ekonomiska mål, vilka 
fastläggs vid klubbens föreningsstämma innehålls. Bolagets kassaflöde skall över tid generera 
nödvändigt kapital för dess investeringar i maskiner och inventarier. Bolagets kostnader för 
driften av anläggningen skall löpande jämföras med likvärdiga anläggningar och skall vid dessa 
jämförelser vara på en likvärdig eller lägre nivå. Bolaget skall med beaktande av sina mål erbju-
da ägarnas medlemmar golfspel till en kostnad som är konkurrenskraftig jämfört med andra 
likvärdiga anläggningar i kommuner av samma storlek och anläggningar i närområdet.
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INFORMATION

Föreningsinformation 2022

Hemsida
www.karlstadgk.se

Facebook
Karlstad Golfklubb 

Instagram
karlstadgolfklubb

Nyhetsbrev
sänds löpande under året via 
e-post till medlem.

Öppettider kansli
Se hemsida
www.karlstadgk.se/kontakt/

Städdagar
Genomförs 23-24 april 
kl 9 - 13.
Närområde Klubbhus.

Ytterligare städdag kommer 
att ske under hösten.
Bokning sker via Min Golf/
Tävling.

Bokningsregler
Spel utomhus:
Avtal och samarbete med 
Sweetspot är avslutat. 
Bokning sker från och med 
nu via Min Golf.

Spel inomhus:
Drive In. Bokning sker via 
Matchi.

Aktiviteter
Femdagars 
spelas under vecka 27.

Golfveckan 
spelas under vecka 29.

Övriga tävlingar och aktivi-
teter finner ni löpande på 
hemsidan, se kalender.

Vagnboden
Det är stor efterfrågan på 
bagskåp, behöver du inte ditt 
skåp ber vi dig att snarast 
meddela kansliet eller via 
info@karlstadgk.se 

Foto: Ulf Malmberg
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Tävling
Äntligen vår och en ny härlig golfsäsong 
som ligger framför oss. En förhoppnings-
vis Coronafri tid där vi åter kan umgås 
med varandra och med greenfeespelare 

från andra delar av landet och våra grannländer. Vårt 
tävlingsprogram finner du som vanligt under rubriken 
Tävling på hemsidan. 
 Att arrangera tävlingar kräver en del insatser från 
klubben såväl som från oss medlemmar som är med i 
Tävlingskommittén. Det är roligt och givande att vara 
med och jobba i en kommitté. Vill du engagera dig och 
vara med och jobba med tävlingar? Kontakta Marie 
Salevik eller Linda Andersson. Det kan vara att du vill 
hjälpa till vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet i 
kommittén. 

Dam
I Damkommittén arbetar vi med att 
anordna tävlingar och aktiviteter för alla 
klubbens damer oavsett ålder. Vi hoppas 
att vårt engagemang ska bidra till 

gemenskap, tävlingslust och individuell utveckling 
bland alla er som deltar under former där vi möts över 
generationsgränser på lika villkor! Hjälp oss gärna att 
sprida och bjuda in både gamla och nya medlemmar så vi 
blir ett härligt gäng
 Vi spelar tävlingar på tisdagar med uppehåll i juli. 
Hela tävlingsprogrammet är nu klart, där vi varvar 
lättsamma tävlingar med ett individuellt seriespel om 
totalt 7 tävlingar. Den 17 maj startar vi säsongen 2022 
med en Vårscramble. Alla tävlingar hittar du i MinGolf 
och är öppna för anmälan. Tävlingarna spelas om-
växlande i egna och lottade lag. I seriespelet bokar man 
själv in sina starttider. Information om detta finns i 
anslutning till varje tävling i MinGolf. Prisutdelning hålls 
samlat dels innan semesteruppehållet, dels i slutet på 
säsongen. Seriespelet avslutas med en finalrunda 
söndagen den 11 september.
 Vi finns också på Facebook, där vi heter Damgolf på 
Karlstad golfklubb. Där får du info om aktiviteter, resultat 
och kan också hitta kompisar att spela eller tävla med.  På 
Instagram heter vi DamgolfKarlstadGK.

Herr
På torsdagseftermiddagar med första 
start 16.30 anordnas Herrgolf. Spelpro-
grammet är under utarbetande och anslås 
på hemsidan under Herrkommittén. Vi 

finns även på Facebook, sök på ”Herrgolf på Karlstad 
golfklubb” och skicka en begäran om medlemskap så kan 
du sedan ta del av all löpande information.
 Till Herrgolfens torsdagstävling anmäler vi oss på GIT 
och blir lottade i bollar för en trevlig runda tillsammans. 
Vi utser en vinnare för dagens tävling och samlar poäng 
inför en avgörande Herrgolfavslutning på höstkanten.
 Tävlingskommittén består i år av Ingvar Edholm och 
Peter Rydahl och vi hälsar er alla välkomna. Ta chansen 
att vara med, det är en prestigefylld tävling men det är 
framförallt en möjlighet att träffa och lära känna andra 
herrgolfare och ha en trevlig torsdagskväll tillsammans, 
hoppas vi ses.

Senior
Dick Westman och Curt Zetterqvist har 
tyvärr slutat i kommittén inför den här 
säsongen. Leif Bergström har ersatt Curt.
Vi planerar att starta OG/OG onsdagen  

4 maj. Före det skall vi ha en upptakt 27 april i restau-
rangen.  Vi ser fram emot 16 tävlingar den här säsongen. 
Antikrundan kommer tillbaka i år, närmare bestämt         
10 augusti. Bestämmelser och spelprogram kommer att 
publiceras på Seniorkommitténs sajt. 
 Genom kommittén organiseras greenfeekontroll, 
banarbete och inomhusträning. 

Övrigt
Regelansvarig, Kjell Andersson

Är du intresserad av att vara delaktig i någon av våra 
kommittéer eller annan ideell sysselsättning. Tveka inte, 
hör av dig till Mathias Åhlberg, VD/Klubbchef 
m.ahlberg@karlstadgk.se eller 054-86 63 53.

Här finner du mer information från kommittéerna.
www.karlstadgk.se/kommitteer/

60+

KOMMITTÉER

Information från kommittéerna
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