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Dagordning vid årsmötet i Björnhults Golfklubb, 

lördagen den 26 mars 2022 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 verksamheternas 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 (2 st) 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. Samordnare för följande Verksamheter: Dam, Tävling, Junior, Medlems samt 

Senior.  

12 Behandling av i rätt tid inkomna motioner.  

13 Övriga frågor,  

a. Information om …. 

b.  

c. Information från banägaren  

14 Årsmötet avslutas.   

  



Verksamhetsberättelser för 2021 

Styrelsens  

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 10 protokollförda möten där även kommittéordförande varit inbjudna till en 

del möten. Under våren 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 752 seniorer och 29 

juniorer. 

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

Nyttjanderättsavtalet från 2005 har reviderats och omförhandlats med ägaren. Det är har 

undertecknats av VD för Björnhults Golf AB och ordförande för Björnhulte GK. Det är 

gällande rån 1 januari 2022. 

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  

 

Juniorverksamheten 

Verksamhetens storlek 

Verksamhetens storlek har pendlat lite under året med ca 7 - 12 juniorer. Av dessa deltar 6 st 

regelbundet i träningsverksamheten och 5 st. i tävlingsverksamheten 

Aktivitets- och organisationsledare 

Huvudtränare:  

Nick Meadow 

  



Organisationsledare: 

Anders Nilsson, Jonas Lundin, Björn Gustafsson 

Möten 

Juniorverksamheten har haft relativt regelbundna (dock behovsstyrda) planeringsmöten för att planera 

tävlings- och träningsverksamhet för aktiva juniorer. Frekvensen på mötena har naturligtvis varierat 

under året. 

Aktiviteter 

Träning 

Det har erbjudits 1 träningstillfälle per vecka April-September med uppehåll under sommaren med vår 

golftränare Nick. Dessutom har det funnits ytterligare ett tillfälle per vecka för dem som önskat, dock 

utan huvudtränare.  

Tävling 

Det har erbjudits plats för dem som vill att deltaga i samtliga tävlingar på hallandstouren. Under året 

har vi även deltagit i en ”lokal” tävling på Ringenäs GK. Det har även anordnats informella för våra 

juniorer tävlingar på andra golfklubbar (bl a Varbergs Östra GK). Eftersom det ströks lite tävlingar i 

början på året så nådde vi inte riktigt vårt mål med 10 tävlingar (men nästan). 

Övrigt  

Den stora skillnaden förra året var att vi kom igång med tävlingsverksamheten, vilket har ökat 

intresset för golf markant hos dem som deltagit. 

Jonas Lundin 

 

Damverksamheten 

Pga Covid-19  restriktioner kunde damgolfen inte starta förrän 7:e juni. 

Måndagsgolfen spelades t o m 4:e oktober med uppehåll under juli. 

Golfresa med övernattning och spel två dagar på Bjäre Gk i september. 16 deltager. Klubben bjöd på 

lunch en av dagarna. 

En ny tävlingsform Hallands Ladies introducerades med fyra omgångar på olika banor i Halland. 

Björnhult tog hem vandringspriset utifrån flest deltagare samt andra priset vid det tillfälle, då 

Björnhult arrangerade en av tävlingarna.  

Avslutningsträff 8:de oktober på Björnhult  med prisutdelning samt avtackning av ordförande Yvonne 

Hallberg. 22 deltager. Klubben bjöd på mat. 

Susanne Hörnstein 

 

  



Tävlingsverksamheten 

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

2021 var nionde året med fore-samarbetet mellan 4 Falkenbergsklubbarna, Björnhult, Falkenberg, 

Vinberg och Flädje. Ryde andra året. 

Under året har totalt 10 tävlingar arrangerats inom detta samarbete med överlag väldigt positivt 

resultat. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2022 och planerat 2 tävlingar per klubb. 

I övrigt har årets tävlingar flutit på med god uppslutning. 

Klubbmästerskap har arrangerats i singel och handikapp klasser. Klubbmästare Herr Rickard Hassel, 

Dam Annika Andersson, Junior Benjamin Nilsson. Vi deltog i även lag-SM .  

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

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. 

Tommas Karlsson 

 

Seniorverksamheten 

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. Under senare delen av säsongen kunde viövergå till gemensam start dp 

myndigheterna lyfte på restriktionerna. Totalt har 54 spelare deltagit vid något tillfälle och spelat 256 

rundor. I medel har det varit 30 spelare per runda. 34 spelare har spelat 6 eller fler rundor. En spelare 

har varit flitiga och deltagit vid alla 14 tillfällena.  

Bästa spelare för säsongen blev Stig Bengtsson. Bästa Dam var Gunnel Eliasson. Prisutdelningen 

skedde efter årets sista Trivseltävling, då med en gemensam lunch som åts i stora konferensrummet 

där vi kunde hålla Coronaavstånd, 

Trivselverksamheten 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 9.646 kr, som satts in på klubbens konto,  

Lennart Skärström, Thommy Karlsson, Marie-Louise Åsälv 

Björngolfen 

Björngolfen har spelat 22 söndagar i år. Totalt har 5 damer o 22 herrar spelat 1 eller fler gånger. Totalt 

har vi spelat 290 runder. De 10 bästa gångerna räknades och segrade gjorde Ludvig Hedström 727 

netto snitt 72,7 tvåa Bo Andersson 728 netto snitt 72,8 trea  Hans Carlsson 735 netto snitt 73,5.  

Avslutning med prisutdelning o mat på Björnhult den 9 dec 

Thommy Karlsson 



Hallands Gentlemän 

De fyra första tävlingarna fick ställas in av pandemiskäl. Ändå kunde vi spela tre omgångar under en 

förlängd vårsäsong. Under höstsäsongen som tjuvstartade lite kunde vi spela 6 omgångar. 

Avslutningen på Haverdal regnade bort men Varberg fixade en avslutningstävling veckan efter. 

Varberg blev som vanligt klubbsegrare och Singelmästare blev Ronny Andreasson, Hofgårds GK. 

Bästa Björnhultare i HG blev Lennart Skärström.  

Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

 

Medlemsverksamheten 

Verksamheten har under året bestått av Samordnaren Maria Ahlström. 

Under året har det anordnats en After Work ca: 40 personer slöt upp denna kväll. 

En regelpromenad ledd av distriktsdomare Gunnar Nilsson tilldrog sig 30 personers intresse. 

Klubbresan till Rydö GK gick av stapeln en regnig söndag, hade 26 deltagare, grattis till 

segraren Bo Andersson, tack till Thommy Karlsson för din hjälp med 

tävlingsadministrationen och till Björnhult GK som bjöd på kaffe, fralla och greenfeen för 

deltagarna. 

Maria Ahlström 

  



Resultaträkning 

 2021 2020 2019 

INTÄKTER    

Medlemsavgifter 309 500,00 258.800 223 000 

Övriga intäkter 33 262,89 15.940 21 810 

    

Summa intäkter 342 762,89 274.740 244 810 

    

KOSTNADER    

Avgifter SGF, GIT, HGDF 199 893 161.917 150 009 

Tävlingsverksamheten 760 9.645 375 

Damverksamheten 5 275 11.090 12 000 

Juniorverksamheten 25 095 20.509 16 400 

Medlemsverksamheten 6 240 0 11 914 

Seniorverksamheten 3 165 5.996 10 150 

Seriespel 10 860  9 000 

Resekostnader 12 118  10 016 

 263 406 209.157 219 864,30 

Reparation & Underhåll, Visionsarbetet 0 11.077 504 

Reklamtrycksaker 0  3 506 

Årsmöteskostnader 2 133 4.261 7 607 

Hemsida, IT-tjänster 449 6.977 418 

Bankavgifter 1 992 1.992 1 992 

 4 574 24.307 14 027,60 

Utbildning 0  949 

Visionsarbetet 37 334   

Summa kostnader 305 314 233.464 234 840,90 

    

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 37 448,89 41.276 9 969,10 

    

Avskrivningar 0   

Ränteintäkter 0   

    

ÅRETS RESULTAT 37 448,89 41.276 9 969,10 

    

 

  



Balansräkning 2021-12-31 

 

TILLGÅNGAR  

  

Materiella anläggningstillgångar 0 

     Inventarier  

Summa Materiella anläggningstillgångar 0 

  

Omsättningstillgångar  

     Kortfristiga fordringar 7.500 

     Checkräkningskonto 397.178,65 

     Bank 0 

  

Summa Omsättningstillgångar 404.678.65 

  

SUMMA TILLGÅNGAR 404.678.65 

  

SKULDER & EGET KAPITAL 367.230 

  

Balanserat kapital  

     Eget kapital vid årets början -237.913,16 

     Föregående års resultat -129.298,60 

Summa Eget kapital -367.229,76 

  

Kortfristiga skulder  

     Upplupna kostnader 0 

Summa Kortfristiga skulder 0 

  

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL -367.229,76 

  

Beräknat resultat 37.448,89 

 

Björnhult 26 mars 2022 

Styrelsen 

 

  



Revisionsberättelse 2021  

Föredrages på Årsmötet. 

  



Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022  

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

påbörjade visionsarbetet.  

Stötta de olika Verksamheterna 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 till 750 seniorer och 30 juniorer, vilket ger en intäkt på 309.000 kr. 

Kostnad för medlemsavgifter till SGF, HGDF och GIT blir då 200.000 kr. Övriga utgifter 

framgår av Verksamheternas planer och budgeten. 

Lennart Skärström 

 

Verksamhets plan för juniorverksamheten 2022   

Träning  

Vi kommer ha träning en dag i veckan som bas med Nick (1 timme) under säsongen April - 

September, troligtvis måndagar dit alla juniorer är välkomna. Sedan kommer vi ha ett extra 

träningstillfälle i veckan. primärt för dem som tävlar men som naturligtvis är öppen för dem juniorer 

som är intresserade, kommer vara utan tränare men uppstyrd av någon utav oss ansvariga.  

Budgeterad tränaravgift 14000 kr dvs. ca 25 timmar (ca 17 timmars aktiv träning och 8 timmar 

planering). 

Inköp av träningsredskap 2000 kr 

Sedan kommer vi några gånger per säsong hyra träningstjänster externt för sådant som inte Björnhults 

GK kan erbjuda. Exempelvis uppmätning av sving, videoupptagning, fysträning etc.  

För detta budgeteras 6000 kr 

Tävlingsverksamhet 

Planen är att fortsätta spela på hallandstouren men flytta upp några juniorer till teen tour. Vi kommer 

även försöka delta i mer lokala tävlingar som anordnas (av bl a  Ringenäs GK). Målsättningen är som 

förra året, kunna erbjuda minst 10 tävlingar med högt deltagande från Björnhult. Budgeten innefattar 

kostnad för inspel av nya banor mm.  

För detta budgeteras 5000 kr 

Sponsring av tävlingskläder med Björnhultlogga. För att tydliggöra för andra klubbar att vi har 

juniorverksamhet vilket kom som en nyhet för många när vi hade juniorer representerade på 

tävlingarna detta år.  

För detta budgeteras 5000 kr 



Övrig info 

Juniorläger, vi har försökt få Hallands golfförbund att arrangera ett sommarläger (det verkar positivt) 

som vi kan erbjuda intresserade juniorer. För detta budgeteras 5000 kr 

Sökande efter en samarbetsklubb för att kunna ha gemensamma aktiviteter avseende juniorverksamhet 

fortsätter. 

I nuvarande verksamhets omfattning finns plats för ett antal juniorer till, vi som är verksamma i denna 

är naturligtvis behjälpliga om det skulle uppstå behov/önskemål för en ytterligare juniorgrupp. Dock 

kommer det då uppstå ett behov av ansvariga ledare. 

Budgeten förutsätter ungefär samma storlek på juniorverksamhet som dagens. 

Jonas Lundin 

 

Verksamhetsplan för Damverksamheten 2022 

Spelplan kommer att upprättas när samordnare för damverksamheten är vald. 

Måndagsgolf em april-september. 

Vid planering för 2022 antas att 20 damer kommer att delta vid varje planerad aktivitet. 

Uppstartsträff på Björnhult i april. Klubben bjuder på fika. Budget 1 000 kr. 

Spel på annan bana, som Björnhult har avtal med. Klubben bjuder på greedfee. Budget 5 000 

kr. 

Regelkurs. Budget 700 kr 

Avslutningsträff på Björnhult. Klubben bjuder på mat. Budget 4 000 kr. 

Eventuellt  ytterligare aktiviteter, som inte kommer att belastar budgeten, såsom gruppträning 

för Nick m.m 

Total utgiftsbudget för Damverksamhet  10 700 kr. 

Damverksamheten, Susanne Hörnstein 

 

Verksamhetsplan tävlingsverksamheten 2022  

2022 fortsätter Fore-samarbetet mellan 4 Falkenbergs klubbarna, Björnhult, Falkenberg, 

Vinberg och Flädje, samt Rydö. Totalt kommer 10 tävlingar under 2022 att vara Fore-

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

tävlingskalender kommer att tryckas upp likt 2021 och finnas tillgängliga i kansliet. 

Klubbmästerskap kommer att arrangeras i singel och handikapp och junior klass . 

I åldersseriespelet finns Björnhults GK med i H40, H60, H70, H75 och H80 samt lag SM. 

Dessutom deltar vi i Hallands Gentlemän samt Old Girls och Hallands Ladys. 

Startavgifter 5.000+3.000 kr. Uppstart, avslut och träning 10.000 kr. Resor, lunch och 

övernattning 2.000 

Tomas Karlsson 



Verksamhetsplan för Seniorverksamheten 2022 

Trivselgolfen 

En preliminär spelplan görs upp och lämnats till Tävlingskommittén så att våra tävlingar kan läggas in 

i den gemensamma tävlingskalendern. 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.  

Säsongspriser delas ut 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 

Lennart Skärström, Thommy Karlsson och Marie-Louise Åsälv 

 

Björngolfen 

Vi planerar för start den 17 april 2022. 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. 

Thommy Karlsson 

 

Hallands Gentlemän 

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

tävling och en klubbtävling. För 2022 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 300 kr och att de arrangerar tävlingen med 

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

Förutom de priser som delas ut vid tävlingarna har Björnhult ett eget pris till bästa 

Björnhultspelaren i HG, för detta budgeteras 500 kr. 

Spelare från samtliga klubbar i Halland län, bjuds in att delta. Med gemensam start underlättas för 

samåkning och mycket trevlig samvaro kan utlovas under lunchen och prisutdelningen efter avslutad 

tävling. 

Lennart S är medlem i HG-arbetsgrupp och deltar i dess möten. För reseersättning budgeteras 500 kr. 

Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

Total utgiftsbudget för Seniorkommittén blir 21.000 kr. Intäkter 10.000 kr. 

 

  



Verksamhetsplan för Medlemsverksamheten 2022 

Vi planerar att under 2022 arrangera: 

Två regelpromenader, en tidigt på våren och en på hösten, 500 kr 

Två gästbesök på andra banor, 20.000 kr 

Två dryckesprovningar.  

Två After Work.  

Bowling och lerduveskytte vid ett tillfälle, 5.000 kr 

Jag hoppas att ovanstående utbud skall kunna tilltala fler, så deltagare antalet kan öka på dessa 

trivselaktiviteter. 

Maria Ahlström 

  



Budget 2022 

INTÄKTER Specifikation 2022 

Medlemsavgifter Seniorer Seniorer 750 medl. * 400 kr 300.000 

Medlemsavgifter Juniorer Juniorer 33 * 300 kr 9.900 

Tränings- & kursavgifter Juniorkurser  

Tävlingsintäkter Delikatessen 9.000 

Summa intäkter  318.900 

KOSTNADER   

Avgifter  SGF, GIT, HGDF 200.000 

Verksamheter   

- Tävling Priser KM, Fore 5.000 

- Dam Aktiviteter, Resor 11.000 

- Junior Skolelever, kurser, läger 37.000 

- Medlems Aktiviteter, Resor 25.500 

- Senior Trivselgolf, HG, OG 21.000 

Seriespel (Herr-lagen) Startavg. H40, H60, H70, H75, H80 5.000 

 Uppstart, avslut, träning 10.000 

Lag SM, Div 2 Startavg. Div 2 3.000 

 Resor, Lunch, Övernattning 2.000 

Underhåll Uh / Städ  

Resor Styrelse till möten och kurser 2.000 

Marknadsföringsaktiviteter Annonser, utskick  

Administration Möteskostnader Års- och Styrelsemöten, m.m. 4.500 

IT-tjänster Hemsida - Drift och underhåll 500 

Bankavgifter Avgifter för bankkonton och e-bokf 2.000 

Utbildning HGF-kurser och seminarium  

Visionsarbete  2.000 

Summa kostnader  330.500 

Beräknat resultat  11.600 

Salado 2022-01-01 Transaktionskonto 397.178,65 

   

 

 


