
Handlingar till Björnhults GKs årsmöte 2019-03-09 

 

1  Dagordning 

2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 

4 Junior kommitténs verksamhetsberättelse 2018 

5 Dam kommitténs verksamhetsberättelse 2018 

6 Tävlings kommitténs verksamhetsberättelse 2018 

7 Seniorkommitténs verksamhetsberättelse 2018 

8 Resultaträkning 2018 

9 Balansräkning 2018 

10 Revisionsberättelse 2018 

11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019 

12 Junior kommitténs förslag till verksamhetsplan 2019 

13 Dam kommitténs förslag till verksamhetsplan 2019 

14 Tävlings kommitténs förslag till verksamhetsplan 2019 

15 Senior kommitténs förslag till verksamhetsplan 2019 

17 Budget 2019 

 

  



Dagordning vid årsmötet i Björnhults Golfklubb  

lördagen den 09 Mars 2019 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, Medlems samt 

Seniorkommitté. 

 

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

13 Övriga frågor, banägarinformation och diskussion. 

   

14 Årsmötet avslutas.  



Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 

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. 

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

Klubben har anordnat bussresor till Rydö GK samt till Ängelholms GK. 

Arbetet i kommittéerna flyter på. 

Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

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

styrelsemötena. 

 

Bengt Svedén 

Ordförande 

 

  



Verksamhets berättelse Juniorkommittén  

Golfåret 2018 har nått sitt slut, juniorkommittén har sammanfattat året enligt följande: 

Vi kom igång med vårträning för juniorer i början av april med ett snitt på 17 juniorer i 

varierade åldrar vid måndagsträningarna varje träningstillfälle något färre ca 12st på 

onsdagarna. Detta var naturligtvis meningen att det skulle finnas två val till hur mycket tid 

man ville träna. Det vi sett är att de flesta tycker det är roligt och vill vara uppe och träna ofta. 

Vi har även erbjudit de av våra juniorer som är på väg mot officiellt handicap att spela med 

varandra under överseende av tränare på lördagarna, detta har varit mycket uppskattat och vi 

har haft totalt 14st olika juniorer som varit med. 

Efter ett kort sommaruppehåll med egenträning var vi igång med samma upplägg igen i 

mitten av augusti. 

Vi har haft varierande träning som vår Pro Nick som har tagit hand om våra ungdomar på ett 

entusiastiskt och trevligt sätt. Dessutom har han utformat och lett träningen med hjälp av oss 

hjälptränare. Det har varit allt från putt tävlingar, chiptävlingar, matchspel på banan och 

teknikgenomgångar. Avslutning hade vi den 17 okt med lagspel på niohålsbanan och korv och 

fika i klubbhuset.  Där fick ytterligare två juniorer sitt diplom som visar att de har tillräckliga 

golfkunskaper för att vara med på lördagsträningarna. 

Förutom styrelsens och banägarnas stöttning både ekonomiskt och engagemangsmässigt vill 

jag ett stort tack till mina medarbetare i juniorkommittén för kreativa idéer och alla 

träningstimmar Björn Gustafsson och Jonas Lundin utan er hade det inte gått att genomföra. 

År 2019 hoppas jag ska bli minst lika bra, om inte bättre med fler juniorer på Björnhult. 

                                    Anders Nilsson 

 

  



Verksamhetsberättelse 2018  
 

Damgolfen  
 

Damgolfen hade uppstart i april och avslut i oktober 2017.  Den 19-20 maj var damerna på 

golfresa till Lydinge GK med övernattning. Det har genomfört tre olika tävlingar under 2018, 

vandringspris, birdiepris och bästa spelare under säsongen. Birgitta Johansson tog hem 

vandringspriset, Mia Åsälv gjorde flest birdie och Majvor Carlsson var bästa spelare. Året 

avslutades med middag och prisutdelning på Björnhults GK.  

 

Damkommitten:  Yvonne Hallberg, Birgitta  Johansson och Maria Ahlström  
 

Summering av 2018 års deltagande i Old Girls, för Björnhults damer. 

Old Girls är såväl en individuell som en lagtävling, för damer som är över 50 år. 

Klubbens tre bästa resultat, oberoende av klass ,räknas i lagtävlingen. 

2018 har vi spelat på följande banor: 

Rydö GK, Ringenäs GK, Gräppås GK ,Sjögärde GK, Holm GK,  och avslutningsvis på 

Björnhult GK.  

På samtliga banor gäller numera shotgunstart, vilket uppskattas mycket av alla deltagare.Det 

ger bättre gemenskap och samåkning underlättas. 

Vid varje tävling har Björnhult varit representerad i samtliga klasser, dvs. A, B och C.  

Den 18 september välkomnade vi 71 spelande damer, nära nog ett deltagarrekord. Vi fick en 

fin dag på bana såväl spel -som vädermässigt. 

Sammanlagt tog Björnhults damer en fin 7:e placering i ett fält med 13 deltagande klubbar. 

Enligt beslut 2017 skall ordförandeskapet ambulera mellan deltagande klubbar. Mandattiden 

är ett år och 2018 innehade Björnhult GK ordförandeskapet 

Vi ser nu fram emot ett ännu ett gott nytt golfår, 2019. 

Målet är att vi ska kunna öka antalet deltagande Björnhultsdamer som vill vara med och spela 

runtom i Halland. 

 

Birgitta Alexandersson 

Britt-Inger Norlén 

  



Verksamhetsberättelse tävlingskommittén 2018 

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

2018 var åttonde 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 2019 och planerat 4 tävlingar 

per klubb. 

I övrigt har årets tävlingar flutit på med god uppslutning. 

Klubbmästerskap har arrangerats i singel och handikapp klasser. Klubbmästare Jonas 

Ahlgren. Vi deltog i även lag sm .  

I ålderseriespelet har Björnhuts GK varit representerade i H22, H40, H50, H60, H70 H75. 

Tyvärr inga damlag. SM blev en bra tävling . 

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 

 

  



Verksamhetsberättelse 2018 - Seniorkommittén 

Trivselgolfen 

Trivselgolfen har spelats under april till oktober med sommaruppehåll i juli. Den har omfattat 22 

spelomgångar varav 15 slaggolfrundor och 7 lagtävlingar. Totalt har 73 [82] spelare deltagit vid något 

tillfälle och spelat 665 [646] rundor. I medel har det varit 30 spelare per runda. 33 spelare har spelat 10 

eller fler rundor. Flitigast och deltagit vid 21 tillfällen var Hans C, Göran J och Lennart S, som därmed 

fick dela på ”Flitpriset”.  

Bästa spelare för säsongen blev Marie-Louise Åsälv som hade de 10 bästa rundorna, 735 slag. Bästa 

Herre var Hans Carlsson med 746 slag över 10 rundor. 

I juni spelade vi en runda på Kind samtidigt som deras ”Trivselgäng” spelade på Björnhult.  

I augusti spelade vi Bästboll tillsammans med Varberg på Björnhult, vilket var nytt för året.  

Trivselgolfkommittén var också arrangör för tävlingen ”Delikatessen” under Björnhultsveckan, vilket 

innebar mycket jobb med att skaffa sponsorer till prisbordet och under speldagen skylta upp för 

närmast hål och närmast snöre, ta emot spelarna, vara starter, och se till att spelet flyter på. Sköta 

prisutdelningen på avslutningsdagen. Delikatessen genererade ett netto på 8289 kr, som väl täcker 

kostnaden för Trivselgolfens årliga resa till Kind. 

Kommitté: Lennart Skärström, Thommy Karlsson 

Vintergolfen 

Då vi inte spelar Trivselgolf spelar vi Vintergolf, då på tisdagar och torsdagar. Vi startar kl 09, men 

när vintermörker och frost tränger sig på lägger vi starten kl 10. Samling en halvtimma före och 

lottning kvart i. Alla är välkomna till både Trivsel- och Vintergolfen. 

Kommitté: Ingen, Beslut tas av deltagarna 

Hallands Gentlemän 

Hallands Gentlemän har under året spelats med 5 omgångar i maj och 5 i 

september. Vi spelar en A- och en B-klass på olika banor, så det blir 20 

spelomgångar per säsong, dock har några banor dubbla tävlingar. Men vi har fått 

förmånen att spela på 14 olika banor i Halland. Totalt har 777 [871] rundor 

spelats. Av dessa har 613 varit greenfeegäster och 164 hemmaspelare. Vi i 

Björnhult har varit dåliga på att spela denna tävling och bara ställt upp med i snitt 

6 spelare per omgång. 

Spelet är dels individuellt men också en lagtävling. Varberg har varit både bäst och flest under några 

år, så även detta år. Björnhult hamnade på 6:e plats. Bästa spelare för säsongen blev Gert Larsson 

Varbergs GK. Bästa Björnhultsspelare blev Thommy Karlsson. 

Kommitté: Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

 

 

 

 

 

  



Björnhults Golfklubb 

   Resultaträkning 2018 2017 

   INTÄKTER 
  

   Medlemsavgifter 202 800 250 800 

Övriga intäkter 32 943 17 550 

Summa intäkter 235743 268 350 

   KOSTNADER 
  

   Avgifter SGF & HGDF -134 582 -162 726 

Tävlingskommitté -9 552 

 Damkommitté -12 323 -10 000 

Juniorkommitté -23 888 -14 700 

Medlemskommité -13 237 -18 545 

Seniorkommité 

 

-5 300 

Seriespel -19 186 -20 310 

Resekostnader 

 

0 

Reklamtrycksaker -360 -3 422,50 

Årsmöteskostnad -5020 -2 424 

Administration 

  Hemsida -295 

 Bankavgifter -1992 -1992 

Utbildning 

 

                -2550         

   

Totala kostnader -220435 -241 969,50 

   

   RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 15 308 26 380,50 

   Avskrivningar -4 421 -4 421 

Ränteintäkter 

 

 

    

ÅRETS RESULTAT 10 888 :- 

 
    

 

  



Balansräkning 
 

2018-12-31 
 

    TILLGÅNGAR 
   

    Materiella anläggningstillgångar 

   Inventarier 

 

0 

 Summa Materiella anläggningstillgångar 

 
0 

 
    Omsättningstillgångar 

   Kortfristiga fordringar 

 

7 500 

 Likvida medel 

 

308485 

 Summa Omsättningstillgångar 

 
315985 

 
    SUMMA TILLGÅNGAR 

 

315985 
 

    SKULDER & EGET KAPITAL 
   

    Balanserat kapital 

   Eget kapital vid årets början 

 

305098 

 Årets resultat 

 

10888 

 Summa Eget kapital 

 
315985 

 
    Kortfristiga skulder 

   Upplupna kostnader 

 

0 

 Summa Kortfristiga skulder 

 
0 

 
    SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 

 

315985 
 

    Falkenberg 9 mars 2019 

   

    
    Bengt Svedén Lennart Skärström 

 Ordförande Kassör 

  
    
    
Elin Ludvigsson Magnus Andersson 

Anders 

Thorén 

    
     

  



Björnhults Golfklubb 

 

Revisionsberättelse 

 

Undertecknade revisorer, valda att granska Björnhults GK:s 

räkenskaper för år 2018 får efter fullgjort uppdrag avge 

följande revisionsberättelse: 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda, alla utgifter är 

försedda med vederbörliga verifikationer. Det kvarstående 

värdet på föreningens bankkonton har kontrollerats.  

Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt enligt 

förda protokoll, finns enligt oss ingen anledning till 

anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen 

full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

 

Skogstorp den xx januari 2019 

 

_________________ _________________ 

Maria Nicklasson Thommy Karlsson 

 

 



Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019 

 

Representera Björnhults GK vid HGDF:s årsmöten samt andra gemensamma 

distriktsaktiviteter. 

Tillsammans med övriga intressenter på golfbanan fortsätta det påbörjade 

visionsarbetet. 

Stötta de olika kommittéerna i deras arbete. 

Öka trivseln med fler aktiviteter för medlemmarna. 

Genomföra en eller flera klubbresor. 

Samarbeta med övriga Falkenbergsklubbar genom tävlingssamarbetet Fore, samt 

vid andra eventuella gemensamma aktiviteter. 

Fortsätta det goda samarbetet med banägarna samt övriga aktörer på 

anläggningen. 

 

  



Verksamhets plan för juniorkommittén 2019.  

 

Vi kommer ha ungefär samma upplägg som förra året, med 

Den ändringen att träningsdagar är tänkt, måndagar och torsdagar. Måndagar 

tillsammans med vår Pro som därigenom kan lägga upp och följa upp träningen 

på ett bra sätt. Vi önskar även att försöka bredda vår verksamhet med ytterligare 

en träningsgrupp för nybörjare där datum inte riktigt är spikat ännu. 

 

Beräknad start har vi planer om vädret är bra torsdagen den 4/4 kl 17,00.  

Målsättningen 2019 är att utveckla juniorerna vi har, samt  

att bredda verksamheten med fler nya juniorer som vill ha kul på Björnhult.  

 

Junior kommittén 

  



Verksamhetsplan 2019  
 

Spelplanen för 2019 är klar. Uppstart den 8 april med 9 håls Scramle som avslutas med fika 

och information. Golfresa med övernattning den 18-19 maj. Damerna erbjuds golflektioner 

med Nick Maker vid 5 tillfällen och börjar den 7 april till en kostnad av 400 kronor totalt. 

Vandringspriset har bytt namn till smyckeslaget. Nytt är också starttiden på måndagar, första 

start 14.00. Damgolfen avslutas den 27 september med prisutdelning och gemensam middag.  

 

 

Damkommiten: Yvonne Hallberg, Birgitta Johansson och Maria Alhström  
  



Verksamhetsplan tävlingskommittén 2019 

 

2019 fortsätter fore-samarbetet mellan 4 Falkenbergs klubbarna, Björnhult, Falkenberg, 

Vinberg och Flädje och Ryde. Totalt kommer 16 tävlingar under 2019 att vara Fore-

tävlingar det vill säga endast tävlingsavgift för medlemmar i de fyra klubbarna. En ”Fore” 

tävlingskalender kommer att tryckas upp likt 2018 och finnas tillgängliga i kansliet.   

Klubbmästerskap kommer att arrangeras i singel och handikapp. I åldersseriespelet finns 

Björnhults GK med i H22, H40, H50, H60, H70,H75. Dessutom deltar vi i Hallands 

Gentlemän samt Old Girls  Halland 2019.Lag sm i varbrg. 

Ordförande tävlingskommittén. 

Tomas Karlsson 

  



Verksamhetsplan 2019 - Seniorkommittén 

Trivselgolfen 

En preliminär spelplan har redan gjorts upp och lämnats till kansliet så att våra tävlingar kan läggas in 

i den gemensamma tävlingskalendern. Spelplanen är i princip lik som föregående år. Första tävlingen 

går den 4 april och Trivselgolfen avslutas 17 oktober med en Fyrboll Bästboll och prisutdelning samt 

gemensam lunch. Det blir 17 slagspelsrundor och varje månad avslutas med en lagtävling (7 st) med 

efterföljande prisutdelning för månadens tävlingar. Som tidigare har vi lagt in utbyte med två klubbar, 

Kind och Varberg. Nytt för året är att Trivselgolfen delas upp i Dam och Herrklass, vi spelar dock 

tillsammans som tidigare 

Priser delas ut för varje tävling efter en framtagen prisnyckel. Dessutom dras ett antal scorekortspriser. 

Säsongspris till den spelare som har den lägsta sammanlagda scoren över 8 slaggolftävlingar. Det 

delas också ut ett Flitpris till den som deltagit vid flest tävlingar. 

Under Björnhultsveckan är Trivselgolfkommittén ansvarig för Tävlingen ”Delikatessen”. 

Kommitté: Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

Vintergolfen 

Vintergolfen pågår fram till 3 april, sedan blir det Trivselgolf. Den 23 oktober återupptas den igen. Vi 

spelar sedan på tisdagar och torsdagar med start kl 09, eller kl 10 då vinterförhållande råder (när 

bestäms av spelarkollektivet). Samling en halvtimma före och lottning kvart i. Alla är välkomna. 

Kommitté: Ingen, Beslut tas av deltagarna 

Hallands Gentlemän 

Hallands Gentlemän är en tävling för herrar 55+. Den är både en individuell 

tävling och en klubbtävling. För 2019 har arbetsgruppen beslutat att föreslå till alla 

Halländska klubbar/banor att de får arrangera en HG-tävling under förutsättning 

att de tar en green fee på högst 250 kr och att de arrangerar tävlingen med 

gemensam start. Valfri tee tillämpas. Tävlingsavgiften är 30 kr. 

Första tävlingen spelas den 7 maj som Fyrboll Bästboll i Laholm gemensamt för 

A- och B-klass. Därefter tävlingar på de efterföljande fyra tisdagarna. Efter 

sommaruppehållet startar vi igen med den 21 augusti med en Fyrboll Bästboll i 

Haverdal gemensamt för A- och B-klass. Avslutningstävlingen kommer att spelas på Varbergs Västra, 

för både A- och B-klass, som slaggolf. 

Poängberäkningen för klubbtävlingen görs om, placeringspoäng vinns till klubben om man är bland de 

13 bästa i respektive tävling. Max 3 från varje klubb kan få poäng på varje tävling. Singelmästare blir 

den som har minst antal slag på 5 av 10 tävlingar, gäller både A och B klassen tillsammans. Vid 

partävlingarna delas poängen lika mellan paret. 

Vi kommer att bjuda in spelare från samtliga klubbar i Halland län, även de som bara har en 9-

hålsbana och hoppas att fler spelare skall ställa upp. Med gemensam start underlättas för samåkning 

och mycket trevlig samvaro kan utlovas under lunchen och prisutdelningen efter avslutad tävling. 

Kommitté: Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

  



Budget 2018 
   

    INTÄKTER   Specifikation 2018 

Medlemsavgifter Seniorer   Sen 482 medl. * 400 kr              214000     

Medlemsavgifter Juniorer   Jun 8 * 300 kr                    4500     

Tränings- & 

tävlingsintäkter 

  Delikatessen, Juniorkurser 

                    15 000     

Summa intäkter                       233500     

        

KOSTNADER       

Avgifter SGF, HGDF                       128373     

Kommittér       

  - Tävlingskommittén   Priser KM, Fore                       5 000     

  - Damkommittén   Aktiviteter, Resor                     12 000     

  - Juniorkommittén   Skolelever, kurser, läger                     25 000     

  - Medlemskommittén   Aktiviteter, Resor                     20 000     

  - Seniorkommittén   Trivselgolf, HG, OG,                        10 000     

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

    Lunch för H30, H40, H50                       8 500     

Nationellt seriespel   Div 2                       3 000     

    Resor, Lunch, Övernattning div 2                     15 000     

Underhåll   Uh av hjärtstartare                       1 000     

Resor   Styrelse till möten och kurser                       1 500     

Marknadsföringsaktiviteter   Annonser, utskick,                        3 500     

Revisionsarvode   Revision   

Administration   Möteskostnader Års- och Styrelsemöten                       5 000     

IT-tjänster   Hemsida - Drift och underhåll                       1 000     

Bankavgifter   Avgifter för bankkonton och e-bokf.                        2 000     

Utbildning   HGF-kurser och seminarium                       2 000     

    Övrig utbildning, kursavgifter                       1 000     

Visionsarbete                         50 000 

 Summa kostnader                       299 873     

Beräknat resultat före avskr.   -                   66 373     

Avskrivningar   Hjärtstartare                       0     

        

Beräknat resultat efter avskr.   -                  66 373     

Räntor   Ränta på Placeringskonto                            -       

    Ränta på Transaktionskonto                            -       

    Ränta på Skatteåterbäring                            -       

Beräknat resultat efter finansiella 

int. / kostn.   -                  66373     

 


