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Dagordning vid årsmötet i Björnhults Golfklubb, 

lördagen den 06 mars 2021 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 och kommittéernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  

b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det 

senasteräkenskapsåret.  

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, verksamhetsplaner 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.  

Förslag från styrelsen om Stadgeändring och Bidrag till Björnhults AB för de nya 

regnskydden vid hål 7 och 13. 

13 Övriga frågor,  

a. Information visionsarbetet 

b. Information om vårt engagemang i Scandinavian Mixed 

c. Information från banägaren  

14 Årsmötet avslutas.   

  



Styrelsens verksamhetsberättelse 2020  

Styrelsens sammansättning har under året varit:  

Ordförande, Lennart Skärström 

Vice Ordförande, Anders Thorén  

Kassör, Thommy Karlsson 

Sekreterare, Magnus Andersson  

Ledamot, Susanne Hörnstein  

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten där även kommittéordförande varit inbjudna till en 

del möten. Under hösten har några möten varit digitala. 

HGDF:s Ordförandekonferens och Höstårsmötet hölls i Björnhults klubbhus. 

Tillströmningen av nya medlemmar har varit god under året och vi har nu 620 seniorer och 36 

juniorer. 

Klubbens ekonomi är fortsatt god, se vidare resultat- och balansräkning. 

Samarbetet med banägarna är fortsatt gott, representant för dem har varit närvarande på en del 

styrelsemöten.  

Under året har en hel del av åtgärderna i Visionsplanen genomförts. Uppdaterad plan finns 

uppsatt på den nya anslagstavlan. 

 

Lennart Skärström, 

ordförande  

  



Verksamhetsberättelser för 2020 

Juniorkommittén   

Golfåret 2021 har nått sitt slut, juniorkommittén har sammanfattat året enligt följande: 

Trots härjande pandemi har vi genomfört träningen under året ungefär som planerat fast med 

lite mindre tävlande. 

Vi kom igång med vårträning för juniorer i början av april med ett snitt på ca 12 juniorer i 

varierade åldrar vid måndagsträningarna, något färre ca 10st på onsdagarna. Det var 

naturligtvis meningen att det skulle vara alla på måndagarna men ändå finnas två val till hur 

mycket tid man ville träna. Det vi sett är att de som tycker det är roligt och vill vara uppe och 

träna ofta är på klubben även på andra tider. 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 var mycket uppskattat främst under våren. 

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

mitten av augusti. 

Vi har haft varierande träning med stöd av 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 youtube övningar till   puttävlingar, chiptävlingar, 

matchspel på banan och teknikgenomgångar. Avslutning hade vi i oktober med lagspel på 

niohålsbanan och spel på Varberg östra för de juniorer med officiellt handicap.   

Förutom Nicks engagemang och träningsupplägg, styrelsens och banägarnas stöttning både 

ekonomiskt och engagemangsmässigt vill jag rikta ett stort tack till mina medarbetare i 

juniorkommittén för kreativa idéer och alla träningstimmar som ni lagt ner. Björn Gustafsson 

och Jonas Lundin utan er hade det inte gått att genomföra. År 2021 hoppas jag ska bli minst 

lika bra, om inte bättre med fler juniorer på Björnhult. 

Anders Nilsson 

 

Damkommittén 

Under våren 2020 blev allt spel inställt pga av Covid -19. Den 3 augusti började säsongen. 

Damerna har tävlat i Smyckesjakten, Drömscoren och Birdiepris. 

Den 4 september spelade vi på Varbergs Västra.  

9 oktober hölls avslutningsfest med prisutdelning. Marie-Louise Åsälv vann alla tävlingarna 

och dessutom fick hon en present för att hon gjort HIO på hål 16. 

 

Tävlingskommittén  

Kommittén har bestått av ordförande Tomas Karlsson, samt Anders Ahlström. 

2020 var tionde året med fore-samarbetet mellan de fyra Falkenbergs klubbarna, Björnhult, 

Falkenberg, Vinberg och Flädje, samt Rydö för tredje året. 



Under året har totalt 16 tävlingar arrangerats men tyvärr stoppades av corovid 19 . Detta 

samarbete kommer att fortsätta under 2021 och planerat 3 tävlingar per klubb. 

I övrigt har årets tävlingar flutit på med god uppslutning. 

Klubbmästerskap har arrangerats i singel och handikapp klasser. Klubbmästare blev Rickard 

Hassel. Vi deltog även i lag SM men corvid 19 stoppade även här. 

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

Dessutom representeras Björnhults GK med deltagande i Hallands Gentlemän samt Oldgirls 

stoppades av corvid 19 även här. 

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. 

 

Seniorkommittén 

Trivselgolfen 

Trivselgolfen spelats normalt under april till oktober med sommaruppehåll i juli, men på grund av 

pandemin ställdes vårsäsongen in. Höstsäsongen spelade vi, dock med vissa restriktioner. Vi spelade 

med löpande start från hål 1 och det var ingen gemensam prisutdelning efteråt. Priserna delades ut vid 

nästkommande tävling. Totalt har 62 spelare deltagit vid något tillfälle och spelat 384 rundor. I medel 

har det varit 35 spelare per runda. 25 spelare har spelat 6 eller fler rundor. Fem spelare har varit flitiga 

och deltagit vid alla 11 tillfällena. Dock delades inget pris ut. Pengarna, 500 kr har satts in på 

Barncancerfondens konto. 

Bästa spelare för säsongen blev Rosita Wessman som hade de 6 bästa rundorna, 428 slag. Bästa Herre 

var John Skoglund från Gräppås med 433 slag över 6 rundor. Prisutdelningen skedde efter årets sista 

Trivseltävling, då med en gemensam lunch som åts i stora konferensrummet där vi kunde hålla 

Coronaavstånd, 

Inet utbyte gjordes i år med någon annan klubb. 

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

innebar en hel del jobb med prisbordet och under speldagen skylta upp för närmast hål och närmast 

snöre, ta emot spelarna, vara starter, och se till att spelet flyter på, samt anordna prisutdelningen. 

Delikatessen genererade ett netto på 11.140 kr, som satts in på klubbens konto,  

Kommitté: Lennart Skärström, Thommy Karlsson, Marie-Louise Åsälv 

Björngolfen 

Björngolfen har spelat 25 söndagar i år. Totalt har 24 damer o herrar spelat 3 eller fler gånger. Totalt 

har vi spelat 309 runder.  De 10 bästa gångerna räknades och segrade gjorde Jonas Sunden netto snitt 

70,7 tvåa Manne Gunnarsson 71,7 trea Gert Jonsson 71,8.  Avslutning med prisutdelning o mat sker på 

Björnhult den 23 oktober 

Kommitté: 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. Var och en har satt upp sig på en 

starttid, ingen gemensam samling före för lottning eller efteråt för prisutdelning.  

Alla är välkomna till både Trivsel- , Björn- och Vintergolfen.  

Kommitté: Ingen, Beslut tas av deltagarna 

Hallands Gentlemän 

Hallands Gentlemän har på grund av pandemin ställts in för både vår och 

höstsäsongen 

Kommitté: Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

 

Medlemskommittén 

Ingen medlemskommitté har funnits under 2020, utan dess uppgifter har legat på styrelsen. 

Coronapandemin har dock gjort att inga aktiviteter har genomförts  

  



Resultaträkning 

 2020 2019 2018 

INTÄKTER    

Medlemsavgifter 258.800 223 000 202 800 

Övriga intäkter 15.940 21 810 32 943 

    

Summa intäkter 274.740 244 810 235 743 

    

KOSTNADER    

Avgifter SGF, GIT, HGDF 161.917 150 009 134 582 

Tävlingskommitté 9.645 375 9 552 

Damkommitté 11.090 12 000 12 323 

Juniorkommitté 20.509 16 400 23 888 

Medlemskommitté 0 11 914 13 237 

Seniorkommitté 5.996 10 150  

Seriespel  9 000 19 186 

Resekostnader  10 016  

 209.157 219 864,30 212 768 

Reparation & Underhåll, Visionsarbetet 11.077 504  

Reklamtrycksaker  3 506 360 

Årsmöteskostnader 4261 7 607 5 020 

Hemsida, IT-tjänster 6.977 418 295 

Bankavgifter 1.992 1 992 1 992 

 24.307 14 027,60 7 667 

Utbildning  949  

    

Summa kostnader 233.464 234 840,90 220 435 

    

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 41.276 9 969,10 15 308 

    

Avskrivningar   4 421 

Ränteintäkter    

    

ÅRETS RESULTAT 41.276 9 969,10 10 888 

    

 

  



Balansräkning 2020-12-31 

 

TILLGÅNGAR  

  

Materiella anläggningstillgångar 0 

     Inventarier  

Summa Materiella anläggningstillgångar 0 

  

Omsättningstillgångar  

     Kortfristiga fordringar 7.500 

     Checkräkningskonto 208.303 

     Bank 151.427 

  

Summa Omsättningstillgångar 367.230 

  

SUMMA TILLGÅNGAR 367.230 

  

SKULDER & EGET KAPITAL 367.230 

  

Balanserat kapital  

     Eget kapital vid årets början -237.913 

     Föregående års resultat -88.023 

Summa Eget kapital 325.954 

  

Kortfristiga skulder  

     Upplupna kostnader 0 

Summa Kortfristiga skulder 0 

  

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL -325.954 

  

Beräknat resultat 41.276 

 

Björnhult 6 mars 2021 

 

Lennart Skärström Thommy Karlsson 

ordf.  kassör 

 

Anders Thorén  Magnus Andersson  

vise ordf. sekr. 

 

Susanne Hörnstein 

ledamot  



Revisionsberättelse 2020  

 

  



Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021  

Vara drivande, för att tillsammans med övriga intressenter på golfbanan, fortsätta det 

påbörjade visionsarbetet.  

Stötta de olika kommittéerna i deras arbete.  

Samarbeta med övriga Falkenbergsklubbar genom tävlingssamarbetet Fore, samt vid andra 

eventuella gemensamma aktiviteter.  

Representera Björnhults GK vid HGDF:s årsmöten samt andra gemensamma 

distriktsaktiviteter.  

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

Medlemsantalet beräknas öka till 650 seniorer och 40 juniorer, vilket ger en intäkt på 272.000 

kr. Kostnad för medlemsavgifter till SGF, HGDF och GIT blir då XXX.XX kr. Övriga 

utgifter framgår av kommittéernas verksamhetsplaner och budgeten 

Lennart Skärström 

 

Verksamhets plan för juniorkommittén 2021   

Vi kommer ha ungefär samma upplägg som förra året, med träningsdagar är tänkt, måndagar 

och onsdag. Måndagar tillsammans med vår Pro som därigenom kan fortsätta att lägga upp 

och följa upp träningen på ett intressant och professionellt sätt. Vi önskar även att försöka 

bredda vår verksamhet med ytterligare en träningsgrupp för nybörjare där datum inte riktigt är 

spikat ännu. (Kostnad ca 20000kr.) 

När vi nu börjar få juniorer i tävlingsbar ålder tänker vi naturligtvis hjälpa dem in i 

tävlingsverksamheten på ett bra sätt med både träning och tävling på andra banor. Tävlingar 

på i första regional nivå kommer inledas både på individnivå och tillsammans med 

närliggande klubbar som lagtävlingar. (Kostnad 5000kr) 

Beräknad start har vi planerat om vädret är bra påskveckan.  

Målsättningen 2021 är att utveckla juniorerna vi har, samt att bredda verksamheten både 

kvalitativt och kvantitativt med fler nya juniorer som vill ha kul på Björnhult.  

Önskan och planering av någon form av sommarläger har inletts. (Kostnad 5000kr) 

Anders Nilsson 

  



Verksamhetsplan för Damkommittén 2021 

Spelplan kommer att upprättas i januari 2021. 

Vid planering för 2021 har jag antagit att det är 20 damer som kommer att delta vid varje 

planerad aktivitet. 

Damgolfen kommer att ha uppstart den 12 april med information och fika. Därefter spelar vi 9 

hål.  Kostnad för fikat budgeteras till 1.000 kr. 

Den 19 april startar säsongen och vi har tre tävlingar: Lady Bear, Birdiepriset och 

Drömscoren.  

Under våren planeras spel på en bana som Björnhults GK har greenfeesamarbete med, 

klubben bjuder på greenfee. För det budgeteras 4.400 kr 

Regelkurs med Bengt Svedén. Budgeteras till 700 kr 

Resa med övernattning till Lydinge GK. Var och en betalar för övernattning, mat och 

greenfee. Kostnad för resan budgeteras till 5.200 kr 

Vi avslutar säsongen med mat och prisutdelning. Maten beställs på Björnhults GK och 

kostnaden budgeteras till 4.000 kr 

Total utgiftsbudget för damkommitte'n blir 15.300 kr. 

Planering för ytterligare aktiviteter pågår men som inte belastar budgeten, såsom gruppträning 

för Nick m.m 

Damkommitte'n 

 

Verksamhetsplan tävlingskommittén 2021  

2021 fortsätter fore-samarbetet mellan 4 Falkenbergs klubbarna, Björnhult, Falkenberg, Vinberg och 

Flädje, samt Rydö. Totalt kommer 10 tävlingar under 2021 att vara Fore-tävlingar det vill säga endast 

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

likt 2020 och finnas tillgängliga i kansliet. 

Klubbmästerskap kommer att arrangeras i singel och handikapp.  

I åldersseriespelet finns Björnhults GK med i H22, H50, H60, H70,H75 och lag sm.  

Dessutom deltar vi i Hallands Gentlemän samt Old Girls.  

VSOP kommer även att finas under 2021 dock i ett anat format. 

Tomas Karlsson 

  



Verksamhetsplan för Seniorkommittén 2021 

Trivselgolfen 

En preliminär spelplan har gjorts upp och lämnats till Tävlingskommittén så att våra tävlingar kan 

läggas in i den gemensamma tävlingskalendern. Första tävlingen går den 8 april och Trivselgolfen 

avslutas 21 oktober. Det blir 15 slagspelsrundor och varje månad avslutas med en lagtävling (6 st) med 

efterföljande prisutdelning för månadens tävlingar. För att öka intresset planerar vi in utbyte med 

Varberg, ingen kostnad, samt en resa till en klubb, som Björnhult har avtal med. För detta budgeteras 

9.000 kr.  

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 18 slaggolftävlingar. Det 

delas också ut ett Flitpris till den som deltagit vid flest tävlingar. Prisutdelning sker vid en gemensam 

lunch som klubben bjuder på. För detta budgeteras 4.000 kr 

Under Björnhultsveckan är Trivselgolfkommittén ansvarig för Tävlingen ”Delikatessen”. Intäkten 

beräknas till 10.000 kr 

Kommitté: Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

Vintergolfen 

Vintergolfen pågår fram till 1 april, sedan blir det Trivselgolf. Den 28 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 

Björngolfen 

Vi planerar för start den 11 april 2021. 25 speldagar. Vi spelar på söndagar med normal start 09.00. 

Jag bokar 4 tider och vi lottar en kvart innan första start. Ändras något meddelar jag via super text. 

Alla damer och herrar är välkomna. De 10 bästa gångerna räknas. Vi avslutar med prisutdelning och 

mat som klubben bjuder på. För detta budgeteras 3.000 kr. Vi planerar även en resa till någon klubb 

som Björnhult har avtal med. För detta budgeterar vi 4.000 kr. 

Kommitté: Thommy Karlsson 

Hallands Gentlemän 

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

tävling och en klubbtävling. För 2021 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 4 maj som Fyrboll Bästboll i Falkenberg gemensamt 

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

sommaruppehållet startar vi igen med den 31 augusti med en Fyrboll Bästboll på 

Varberg V gemensamt för A- och B-klass. Avslutningstävlingen kommer att spelas på Haverdal, för 

både A- och B-klass, som slaggolf. I Björnhult spelar HG både A och B-klass den 7 sept. 

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. Björnhult har ett eget pris till bästa Björnhultspelaren i HG, för detta budgeteras 500 kr. 

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 

Total utgiftsbudget för Seniorkommittén blir 20.500 kr. Intäkter 10.000 kr. 

 

Verksamhetsplan för Medlemskommittén 2021 

Med anledning av Pandemin tror vi inte att det genomförs resor eller sammankomster under första 

halvåret. 

Vid två tillfällen efter sommaren genomförs kurser i regler, samt vett och etikett. För detta budgeteras 

2.000 kr. 

Vidare planeras golfresa under säsongen, dagsresa eller max en övernattning. Klubben bidrar med 

5.000 kr. 

After golf med samkväm och något tema har planerats genomföras vid två tillfällen. För detta 

budgeteras 4.000 kr.  

Total utgiftsbudget för Medlemskommittén blir 11.000 kr.  

 

Lennart Skärström 

  



Budget 2021  

INTÄKTER Specifikation 2021 

Medlemsavgifter Seniorer Sen 650 medl. * 400 kr 260.000 

Medlemsavgifter Juniorer Jun 40 * 300 kr 12.000 

Tränings- & tävlingsintäkte Delikatessen, Juniorkurser 15.000 

Summa intäkter   

KOSTNADER   

Avgifter  SGF, GIT, HGDF 166.000 

Kommittér   

- Tävlingskommittén Priser KM, Fore 7.500 

- Damkommittén Aktiviteter, Resor 15.300 

- Juniorkommittén Skolelever, kurser, läger 35.000 

- Medlemskommittén Aktiviteter, Resor 11.000 

- Seniorkommittén Trivselgolf, HG, OG 21.000 

Seriespel (Herr-lagen) Startavg. H22, H40, H50, H60, H70, H75 5.000 

 Luncher för H22, H40, H50 3.000 

Nationellt seriespel, Div 2 Startavg.  3.000 

 Resor, Lunch, Övernattning 15.000 

Underhåll Uh / Städ 0 

Resor Styrelse till möten och kurser 1.500 

Marknadsföringsaktiviteter Annonser, utskick 3.500 

Administration Möteskostnader Års- och Styrelsemöten, m.m. 2.500 

IT-tjänster Hemsida - Drift och underhåll 1.000 

Bankavgifter Avgifter för bankkonton och e-bokf 2.500 

Utbildning HGF-kurser och seminarium 500 

Visionsarbete  45.000 

Summa kostnader  338.300 

Beräknat resultat  -51.300 

Salado 2020-01-01 Transaktionskonto 208.303 

 Placeringskonto 151.427 

 

  



 

 

Förslag från Styrelsen till årsmötet 2021 

 

För att modernisera vår verksamhet och spara på resurser föreslår styrelsen ändring av §15 

och §22, gällande kallelse till årsmöte och extra årsmöte. Ändringen innebär att kallelse ej 

skall behöva skickas per post. Mail och anslag på anslagstavla skall vara tillräckligt. 

15 § TIDPUNKT, KALLELSE  

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad på tid 

och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor 

före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och 

anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.  

22 § EXTRA ÅRSMÖTE  

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före 

årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och 

anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. 

 

Styrelsen ställer sig enhälligt bakom motionen. 

 

Styrelsen 

 

  



 

 

Förslag från Styrelsen till årsmötet 2021 

 

Under 2020 byggdes två regnskydd med integrerade toaletter, som placerades vid hål 7 och 

hål 13. Syftet med skjulen var att de skulle användas som regn- och åskskydd, en plats att ta 

på eller av regnkläder, samt till att placera toaletterna i. Tyvärr visade det sig, att en så liten 

byggnad inte kan skyddas mot blixtnedslag, så den funktionen uteblev. 

Nu önskar ägaren, Björnhults Golf AB, att klubben sponsrar en del av kostnaden för bygget. 

Eftersom detta ligger utanför styrelsens mandat ställer vi frågan för beslut av årsmötet. 

Kan klubben sponsra Björnhults Golf AB med 35.000 kronor för bygget av 

regnskydden. 

Styrelsen ställer sig enhälligt bakom motionen. 

 

Styrelsen 

 


