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Dagordning Björnhult GK:s årsmöte 23-03-26 kl.14 
 
§1 Årsmötets öppnande 

§2 Fastställande av röstlängd 

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§4 Val av två protokollsjusterare och rösträknare 

§5 Fråga om medlemmarna kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid 

§6 Fastställande av föredragningslista och dagordning 

§7 Styrelsens och verksamheternas verksamhetsberättelse 2022 

§8 Styrelsens årsredovisning 

§9 Revisorernas berättelse 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser 

§12 Fastställande av verksamhetsplaner, medlemsavgift och budget för 2023 

§13 Förslag från styrelsen om stadgeändring 2023 

§14 Föredragning av valberedningens förslag till styrelsen, revisor och valberedning 

§15 Val av:  

klubbens ordförande för ett (1) år  

två (2) styrelseledamöter för två (2) år  

två (2) styrelseledamot för ett (1) år  

en (1) suppleant för ett (1) år 

två (2) revisorer för (1) år  

tre (3) ledamöter i valberedningen för ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande 

§16 Behandling av i rätt tid inkomna motioner 

§17 Information från banägare 

§18 Övrigt: frågor, information och allmän diskussion 

§19 Årsmötet avslutas   

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Styrelsen 2022 

Styrelsens sammansättning 220326 – 220908 

Ordförande Kim Fjellheim-Nielsen  
Vice ordförande Susanne Hörnstein 
Kassör Thommy Karlsson 
Sekreterare Magnus Andersson 
Ledamot Peter Johansson 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten. 
På egen begäran och med omedelbar verkan avgick Magnus Andersson 220823, Kim 
Fjellheim-Nielsen och Peter Johansson 220908. 
 
Extra styrelsemöte 221002 

 

Styrelsens sammansättning 221002 

Ordförande Susanne Hörnstein 
Vice ordförande Anders Fröjd 
Kassör Thommy Karlsson 
Sekreterare Jan-Eric Bertilsson 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda möten. Till ett av mötena inbjöds banägaren att delta. 
Styrelsen har arbetat med  
att uppdatera klubbens del av hemsidan samt dokument som rör styrelsen och 
kommittéerna.  
att utifrån direktiv från Svenska Golfförbundet reviderat klubbens stadgar 
att tillsammans med banägare utarbeta en banguide 
att tillsammans med banägare införskaffa tävlingskläder till de lag som representerar 
Björnhults Golfklubb 
 
22-12-28 var medlemsantalet i klubben 770 seniorer och 40 juniorer. 
 
 
Susanne Hörnstein 
Ordförande 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Seniorverksamheten 2022 

Trivselgolfen 

Trivselgolfen har spelats under april till oktober med sommaruppehåll i juli. Vi spelade med 
löpande start och priserna delades därför ut vid nästkommande tävling. Totalt har 63 spelare 
deltagit vid något tillfälle och spelat 251 rundor. I medel har det varit 28 spelare per runda. 
23 spelare har spelat 10 eller fler rundor. En spelare har varit flitig och deltagit vid alla 19 av 
20 tillfälle.  
Bästa spelare för säsongen blev Stefan Ebervall. Bästa Dam blev Gittan Johansson. 
Prisutdelningen skedde efter årets sista Trivseltävling, då med en gemensam lunch.  

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, ta emot spelarna, vara starter, samt se till att spelet flyter på, samt 
anordna prisutdelningen. Delikatessen genererade ett netto på 8.459 kr, som satts in på 
klubbens konto,  

Lennart Skärström, Thommy Karlsson, Marie-Louise Åsälv 

Björngolfen 

Björngolfen har spelat 25 söndagar i år. Totalt har 5 damer o 24 herrar spelat 1 eller fler 
gånger. Totalt har vi spelat 383 runder. De 10 bästa gångerna räknades och segrade gjorde 
Hans Carlsson 700 netto snitt 70 tvåa Martin Johansson 702 netto snitt 70,2 trea Majvor 
Carlsson 706 netto snitt 70,6.  Avslutning med prisutdelning o mat på Björnhult den 4 nov 
med 20 deltagare. 

Thommy Karlsson 

Hallands Gentlemän 

HG spelades på tisdagar i maj och september med kanonstart och prisutdelning efter varje 
tävling. Vi spelade på Falkenberg, Ullared Flädje, Hofgård, Tönnesjö / Klosterfjorden, 
Harabäcken, Björnhult, Rydö, Sjögärde, Varberg Ö och Vinberg. Greenfee var 270 kr och 
tävlingsavgift 30 kr som oavkortat delas ut som priser. 228 spelare har varit med vid något 
tillfälle, Totalt 717 starter.  
Varberg blev som vanligt klubbsegrare och Singelmästare blev Göran 58 Johansson, Varbergs 
GK. Bästa Björnhultare i HG blev Lennart Skärström.  

Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

 

 

 

 

 



 
 

Björnhults Old Boys BOB - Verksamhetsberättelse 2022 

 

 

Efter den fina uppslutningen med 43 deltagare på uppstartmötet i april drog vi i gång våra 
aktiviteter på onsdagarna. 

 

Med start den 4 maj har vi träffats och spelat varje onsdag till och med 26 oktober, förutom 
juli månad. De flesta omgångarna har spelats på Björnhult, men vi har under säsongen även 
besökt Vinbergs GK och Holms GK under våren samt Hovgårds GK och Flädje GK under 
hösten.  

 

Träningar med Nick har genomförts vid fyra tillfällen under säsongen och varit mycket 
uppskattade av alla som var med. Kan rekommenderas. 

 

Totalt under säsongen har 21 herrar deltagit på våra träffar, med i genomsnitt 10-12 
deltagare per gång och stämningen har varit hög med många skratt, trots ibland mycket 
blandade scorer.  

 

Vi har medvetet inte haft tävlingar på onsdagarna utan alla har fokuserat på 

social samvaro med valfri start och partner. Inför nästa säsong har vi dock diskuterat olika 
former av tävlingsverksamhet. 

 

Som vi beslutade på uppstartmötet ansvarade vi för Singeltävlingen den 28 juli under 
Björnhultsveckan. Arbetsgruppen planerade och genomförde detta och 78 deltagare ställde 
upp i tre klasser Vi lyckades få några olika sponsorer och kunde dela ut fina priser. 

 

 

Björnhults Old Boys (BOB) 

gm 

Janne Dalevik, Jan Hörnstein, Mats Skröder 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Damverksamheten 2022 

 

Damgolfen hade uppstartsmöte den 14 april i restaurangen. Där var ett 20 tal damer. 

Jeanette vår nya damsamordnare presenterade sig och vi gick igenom nystarten av 
torsdagsgolfen. 

Måndagsgolfen fortlöpte med slaggolf som föregående år. Det har varit 338 startande under 
året. 

Torsdagsgolfen var ny för året och vi ville vi fånga upp de nyare golfarna som ej vågar eller 
vill spela 18 hål. Vi spelade vid 15 tillfällen och det var 84 startande. Det har varit mycket 
uppskattat. 

 

Vi hade en resa till Åsundsholm inbokad men pga. dålig uppslutning var vi tvungna att ställa 
in, synd då våra arrangörer lagt ner mycket energi på det. 

Den 29/6 anordnade vi en flaggtävling över 9 hål, som avslutades med korvgrillning och gott 
i glasen! 

Vi blev 24 glada damer och vinnaren spelade 11 hål. 

Avslutningen blev en succé då vi bjöd till Kräftskiva, vi var 25 personer, väldigt gott och 
trevligt. 

Bästa måndagsdam blev Mia Åsälv som erhöll ett presentkort i Restaurangen. Under kvällen 
påtalade jag att det är viktigt att våga deltaga i olika tävlingskonstellationer, ex Old Girls, KM, 
Hallands Ladies. HCP är oviktigt deltagandet är viktigare och framför allt roligare. 

Söndagen den 18/9 anordnade Björnhult finalomgången på Hallands Ladies vi var 36 
startande och spelade en tvåmanna scramble. Detta är andra året som Hallands GDF kör 
detta koncept, alla tjejer över 22 år får deltaga. Varje klubb får bestämma spelform. Efter 
avslutat spel var det stor prisutdelning då alla som placerat sig bra under året fick fina priser. 

Björnhult har även i år deltagit i Oldgirls. Tyvärr har intresset svalnat för just denna tävling. 

 

Vid pennan 

Jeanette Sintorn 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Juniorverksamheten 2022  

Vi kan väl börja med att säga att tyvärr har vi väl inte nått riktigt hela vägen med 
juniorverksamheten på alla punkter men det har ändå hankat sig fram. Det som jag 
personligen tycker är roligt är att vi har en handfull ungdomar som aktivt tränar och tävlar 
ute i Halland 

Vad har hänt under året då?  

● Björnhults juniorer har deltagit i samtliga juniortävlingar som golfförbundet erbjudit 
(Hallandstouren samt Teen Tour First). Har för mig att det var 5 tävlingar med 
uppskattningsvis 4–5 juniorer i snitt.  

● 3 juniorer fick (via lottdragning) delta i en lagtävling för att hedra Fredrik Andersson-
Hed som tragiskt gick bort för ett tag sedan. Tävlingen genomfördes på Ringenäs GK 
ett par dagar innan Scandinavian Mixed där en hel del aktuella proffs men även 
sådana som hade passerat bäst-före-datum deltog. Vårt lag spelade med Mats 
Sunesson och våra grabbar fick sig en lektion hur man hanterar hickoryklubbor. 

 

● Vi hade lite planer på att anordna någon form av golfläger men lyckades övertala 
Hallands golfförbund (Nicholas Blomqvist) att anordna ett där vi kunde delta. 2 dagar 
på Tönnersjö Golfklubb och det var mycket uppskattat, 5 juniorer från Björnhult 
deltog. 

● Hallands Golfförbund anordnade även ett helgdagsarrangemang (Ryder Cup stuk) på 
Golfarenan där Björnhult fick möta några Halmstadklubbar. Grym anläggning. 
Kommer inte riktigt ihåg hur det gick men vi måste ha vunnit ........... 

● Vi har även hyrt tid hos ett par andra tränare för att se hur dem arbetar och vad dem 
kan erbjuda i form av träningshjälpmedel (Henrik Staff, Halmstad GK samt Emma 
Dantorp, Falkenberg GK). Det var väldigt nyttigt för juniorerna att få lite hjälp och tips 



 
 

från andra tränare, vi skulle nog även framgent se att dem juniorer som ”satsar” kan 
erbjudas den möjligheten.  

● Vår egen träningsverksamhet har tyvärr inte gått i önskvärd riktning. Därför har vi 
lagt minimalt med träningstid hos Nick och följaktligen dragit ned antal 
träningstimmar mot ”budgeterat” (ca 10 timmar). Problemet i stort har varit att 
träningen har varit för oplanerad och ostrukturerad. Med facit i hand skulle vi hyrt in 
tjänsten externt i stället, kändes som om vi fick mycket mer för pengarna då. 

● Tillväxten av juniorer har varit i stort sett 0 under året. Det har inte tillkommit några 
nya juniorer vilket är mycket tråkigt.  

Eftersom jag kommer hoppa av mitt juniorengagemang nästa år så är det några saker som 
jag tycker att klubben skall ta med sig: 

● Det måste klar ställas vems ansvar det är att nyrekrytera juniorer, för jag tror och 
tycker att man måste göra något aktivt för att försöka få ett tillskott. Som det är nu är 
verksamheten för liten på sikt. Vår åsikt är att juniorkommittén ansvarar för att tillse 
att det finns träningsmöjligheter men inte för rekrytering, men det är inte tydligt just 
nu. 

● Hitta samarbetsklubbar, vi har sökt med ljus och lykta i närområdet för att kunna 
hitta en klubb att kunna ha ett utökat utbyte med (träning, tävling etc.). Den klubb 
som vi har haft mest utbyte med är Ringenäs GK. Vi har alltid blivit väl mottagna där 
och ställt upp i deras ”interna” juniortävlingar. All heder åt dem. 

● Vi har även haft en bra dialog med golfförbundet och det känns som om dem kan 
bidra med en hel del såsom läger mm. Det dialogen bör man fortsätta med. 

● En liten detalj är också att det vore trevligt om klubbens juniorer kunde få (köpa) 
några tröjor med mera med klubblogga. Vi har efterfrågat detta men det har varit 
svagt gensvar på vår förfrågan. 

● Såg också att ”fria rangebollar” kommer försvinna. Tror det vore bra om detta inte 
drabbade juniorer som är medlemmar och delaktig i träningen. 

Nu ser det ju ut som om vi får en ny tränare under nästa år så jag hoppas verkligen att 
verksamheten tar fart. 

Mvh Jonas Lundin / Juniorverksamheten (kommittén) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Medlemsverksamheten 2022 

Vi hade en liten förväntningsfull grupp som i maj åkte till grannen på Sjöbol och provade på 
lerduveskytte. Det var mycket uppskattat av deltagarna som de flesta aldrig avlossat ett 
skott tidigare, kvällen avslutades med lite fika och diskussioner liknande de på golfbanan om 
träffar och missar. 

I juni anordnades det i restaurangen en aftergolf med mat och dryck och regelquiz, det var 
ett gott deltagarantal cirka 40 personer som träffades. 

1 oktober åkte 17 personer till Holms GK, vi träffades och åt gemensam lunch, därefter gick 
vi ut i lottade bollar. Banan var i gott skick trots regn mesta av rundan. 

Seth Andersson vann och fick ett par värmande vinterhandskar.  

 

Maria Ahlström 

Samordnare Medlemsverksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Tävlingsverksamheten 2022 

 

Verksamheten har bestått av Samordnare Tomas Karlsson och Anders Ahlström. 

2022 var nionde året med Fore-samarbetet mellan 4 Falkenbergs klubbarna, Björnhult, 
Falkenberg, Vinberg och Flädje. Rydö andra året. 

Under året har totalt 10 tävlingar arrangerats inom detta samarbete med över lag väldigt 
positivt resultat. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2023 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 Martin 
Tolfvesgård. Vi deltog i även lag SM på Björnhult .  

I ålderseriespelet har Björnhuts GK varit representerade i H40, 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. 

Samordnare tävlingsverksamheten 

Tomas Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 1  (2)

Utskriven: 2023-01-24 16:47:48

BJÖRNHULTS GOLFKLUBB 849000-9142

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A70

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
291 600,003010 Medlemsavgifter Senior
11 100,003011 Medlemsavgift Junior
32 259,003033 Tävlingsintäkter/Delikatessen/singel BH veckan

S:a Nettoomsättning 334 959,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 334 959,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-197 830,004010 Medlemsavgift GIT, SGF, HGDF

-502,004030 Tävlingskommitté
-11 650,004031 Damkommitté/Old Girls
-17 600,004032 Juníorkommitté
-7 970,004033 Medlemskommitté

-38 195,004035 Seniorkommité
-5 000,004040 Seriespel
-4 811,004041 Lunch seriespel
-3 000,004042 Anmälningsavgift lag SM Div 2
-3 500,004043 Resor/lunch/Hotell SM Div 2

S:a Råvaror och förnödenheter -290 058,00

44 901,00Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-3 353,006500 Administration övrigt
-3 250,006510 Årsmöteskostnader

-853,406540 IT-tjänster
-2 019,006570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader -9 475,40

Personalkostnader
-80,007620 Visionsarbete

S:a Personalkostnader -80,00

S:a Rörelsens kostnader -299 613,40

35 345,60Rörelseresultat före avskrivningar
35 345,60Rörelseresultat efter avskrivningar
35 345,60Resultat före finansiella intäkter och kostnader
35 345,60Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
35 345,60Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
35 345,60Resultat före skatt

Årets resultat

-35 345,608999 Årets resultat
S:a Årets resultat -35 345,60



Sida 2  (2)

Utskriven: 2023-01-24 16:47:48

BJÖRNHULTS GOLFKLUBB 849000-9142

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A70

Resultatrapport

Perioden

Beräknat resultat: 0,00



Sida 1  (1)

Utskriven: 2023-01-24 19:21:28

BJÖRNHULTS GOLFKLUBB 849000-9142

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A70

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

22 103,00 22 103,00 0,00 22 103,001221 Inventarier

-22 103,00 -22 103,00 0,00 -22 103,001229 Ack avskr på inv/verktyg

S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

S:a Anläggningstillgångar 0,000,000,000,00

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

397 178,65 397 178,65 35 345,60 432 524,251930 Checkräkningskonto

S:a Kassa och bank 397 178,65 397 178,65 35 345,60 432 524,25

S:a Omsättningstillgångar 432 524,2535 345,60397 178,65397 178,65

S:a TILLGÅNGAR 432 524,2535 345,60397 178,65397 178,65

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-367 229,76 -367 229,76 -29 948,89 -397 178,652061 Eget kapital/Inbetalda insatser

-29 948,89 -29 948,89 29 948,89 0,002068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -397 178,65 -397 178,65 0,00 -397 178,65

Årets resultat

0,00 0,00 -35 345,60 -35 345,602069 Årets resultat

S:a Årets resultat 0,00 0,00 -35 345,60 -35 345,60

S:a Eget kapital -432 524,25-35 345,60-397 178,65-397 178,65

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-432 524,25-35 345,60-397 178,65-397 178,65

Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00



 
 

Revisionsberättelse 2022 

Se separat dokument 

 

 

Förslag till verksamhetsplan för Styrelsen 2023 

 

Aktivt stödja kommittéerna i deras arbete 

Informera medlemmarna om aktiviteter via klubbens hemsida 

Aktivt samarbete med banägare och med övriga aktörer på anläggningen 

Representera Björnhults GK vid HGDF:s årsmöten samt andra gemensamma 
distriktsaktiviteter 

Samarbeta med övriga Falkenbergsklubbar i tävlingssammanhang 

Avsluta Visionsarbete 2023  

 
Medlemsavgift: 400 kr/senior, 300 kr/junior  
Medlemsantalet beräknas bli 750 seniorer och 40 juniorer.  
Total intäkt beräknas bli 312.000 kr. 
 
Avgifter: Svenska Golfförbundet 176kr/senior, 86kr/junior 
Hallands Golfförbund 19 kr/senior, 19 kr/junior  
GIT 50,20 kr/senior, 50,20/junior  
Totala avgifter beräknas bli 200.00 
 
Övriga kostnader framgår av föreslagen budget 
 
Ordförande Susanne Hörnstein 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsplan 2023 - Seniorkommittén 

Trivselgolfen 

Trivselgolfen spelas på torsdagar under april till sept, med uppehåll under juli. En preliminär 
spelplan görs upp och lämnats till Tävlingskommittén så att våra tävlingar kan läggas in i den 
gemensamma tävlingskalendern. För att öka intresset planeras 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 
4.500 kr 

Under Björnhultsveckan är Trivselgolfkommittén ansvarig för Tävlingen ”Delikatessen”. 
Nettointäkten beräknas till 10.000 kr 

Ansvariga: Lennart Skärström, Thommy Karlsson och Marie-Louise Åsälv 

Björngolfen 

Björngolfen planerar för start i slutet på april, ca. 25 speldagar. Spel på söndagar med start 
09.00. Fyra tider bokas och lottningen sker en kvart innan första start. Info sker via super 
text. Pris delas ut till den som har bästa score av de 10 bästa ronderna. Avslutning med 
prisutdelning och mat som klubben bjuder på. För detta budgeteras 3.000 kr. En resa till 
någon klubb som Björnhult har avtal med planeras. För detta budgeteras 4.000 kr. 

Ansvarig: Thommy Karlsson 

Hallands Gentlemän 

Hallands Gentlemän är en tävling för herrar 55+. Den är både en 
individuell tävling och en klubbtävling. För 2023 har arbetsgruppen, där 
Lennart Skärström ingår, beslutat att inbjuda alla Halländska 
klubbar/banor att de får arrangera en HG-tävling under förutsättning att 
de tar en greenfee 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.  

Ansvariga: Lennart Skärström och Thommy Karlsson 

Från och med 2023 ingår BOB i seniorverksamheten. Se separat sida 

BOB budget 14 000 + nettointäkt tävling 6 000 

Total utgiftsbudget för Seniorkommittén blir 35.000 kr. Nettointäkter 16.000 kr. 



 
 

Verksamhetsplan BOB 2023 

 

Inför 2023 vill vi dela på åldersseriespelet och BOB. 
Vi anser att BOB skall vara en separat verksamhet under Seniorverksamheten. 
De flesta deltagarna iBOB:s aktiviteter är inte aktuella för seriespel. 
 

Åldersseriespelet sorterar under Tävlingsverksamheten. 

 

 Uppstartmöte planeras att genomföras mars/april 
För detta budgeteras 2000:- 

 Speldagar blir onsdagar även 2023 
 

 Tävlingsmoment vid intresse typ VSOP och/eller scramble 
 

 Avslutningsaktivitet med middag i klubbhuset för de oldboys som deltagit under 
säsongen. 
För detta tänker vi använda redan intjänade medel från singeltävling BH veckan 2022 
5000 kr plus 3000 kr 

Sålunda budgeteras 8000:- 
 

 Upprättande av en deltagarlista med kontaktuppgifter till alla som vill vara med i 
verksamheten. 
 

 Besök på alla samarbetsklubbar under säsongen 
För detta budgeteras 2000:- 

 

 Träningstillfällen med PRO 4 gånger under säsongen 
Lämpligt vore att kombinera med alla seriespelare. 
Tävlingsverksamheten skall då budgetera för halva kostnaden 
För BOB budgeteras därmed (4000x0,5) 2000:- 
 

 Det är vår avsikt att arrangera en tävling även säsongen 2023. 
Antingen singeltävlingen under Björnhultsveckan eller något annat. 
Vi tror att intresset skulle vara stort för någon variant av Foursome med 
klassindelning, även Mixklass. 
Nettointäkter 6 000 
Total budget för BOB 2023 sålunda 14 000:- 

Intäkter tävling 6 000 

 



 
 

Verksamhetsplan Damkommittén 2023. 

Uppstart med fika 1 april, Då vi går igenom årets verksamhet och bjuder på fika. 

Måndagsgolf 10/4 – 26/9 kl 14 samma upplägg som 2022 

Torsdagsgolf 13/4 - 29/9 kl 17 samma upplägg som 2022 

Påskdamtävling 9/4 9 hålsbanan, ni bjuds på påskmacka. 

Golfresa med övernattning i Maj alt. två dagsresor. 

Sommartävling i slutet av juni, flaggtävling 9 hål. Grill och dryck intas efter tävlingen. 

Avslutning med kräftskiva i Oktober. 

 

Budget 2023 

Uppstart med fika i början av 1/4. 1700 kr 

Måndagsgolf april-sep 

Torsdagsgolf april-sep 

Påskdamtävling, påskdagen 9/4 9 hål 1500 kr lite priser. 

Golfresor alt. två dagsresor 12 000 kr 

Sommartävling- flaggtävling 9 hål. Grillning 1500 kr. Priser och korvgrillning med dryck. 
 

Avslutning med kräftskiva 6000 kr Vi köper och kokar själva, hälften av priset, beställer typ 
paj och bröd av restaurangen. 

Summa: 22 700 kr 

Jeanette Sintorn 

Ordförande Damkommittén 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsplan för Juniorkommittén 2023   

 
Träning för Pro-Björnhult   17000:- 
Redskap för träning   2000:- 
Träning som inte Björnhult kan erbjuda 
svinganalys, videoinspelning  7000:- 
Tröjor o kepsar, 7 juniorer   3000:- 
Kostnad för resor till tävlingar, 7 juniorer 1000:- 
Läger arrangerat av HGDF, 7 juniorer  7000:- 
 
Summa:    37.000:- 
 
Jonas Lundin 
 

 

 

 

 

Verksamhetsplan Medlemskommittén 2023 

Under året har verksamheten för avsikt att anordna regelträff, aftergolf, lerduveskytte, 
dagsresa till någon lämplig närliggande golfbana samt ytterligare någon trevlig 
trivselaktivitet. 

Budget Medlemsverksamheten 

Regelträff 2000:- 

Aftergolf 1000:- 

Lerduveskytte 3500:- 

Golfresor 12.000:- 

Övriga trivselaktiviteter 5000: - 

Summa: 23.500: - 

 

Maria Ahlström  

Ordförande Medlemskommittén 

 

 



 
 

Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2023 

 

2023 fortsätter Fore-samarbetet mellan 4 Falkenbergs klubbarna, Björnhult, Falkenberg, 
Vinberg och Flädje . Samt Ryde. Totalt kommer 8 tävlingar under 2023 att vara Fore-tävlingar 
det vill säga endast tävlingsavgift för medlemmar i de fyra klubbarna. En ”Fore” 
tävlingskalender kommer att tryckas upp likt 2022 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 H80 och lag SM. Dessutom 
deltar vi i Hallands Gentlemän, Old Girls och Hallands Ladies. 
 
Åldersseriespel: 7.500 
KM och Fore:     4.500 
Lag SM:               3.500 + boende och mat 15.000  
Pikétröjor och kepsar till seriespelare 7.500 
Träning Pro-Björnhult för åldersseriespelare 
tillsammans med BOB 2.000 
 
Summa: 40.000       
 

 
Ordförande Tomas Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2023
INTÄKTER Konto Specifikation Budget 2023 Utfall 2023 Utfall 2022
Medlemsavgifter Senior 3010 Sen 750 medl.* 400kr 750 300 000 291 600
Medlemsavgifter Junior 3011 Jun 33  medl. * 300kr 40 12 000 11 100
Träning & Kursavgifter 3032 Kurser Junior
Tävlingsintäkter 3033 Delikatessen,Singel BH,veckan 33 000 32 259
Övriga Intäkter 3034 Sponsring
Summa Intäkter 345 000 334 959

KOSTNADER Konto Specifikation
Avgifter SGF,HGDF 4010 Medlem + GIT avgift 200 000 197 830
     "          Tävlingskom. 4030 Priser KM, Fore 4 500 502
     "          Damkom. 4031 Aktiviteter,resa,Old Girls 15 000 11 650
     "          Junkom. 4032 Kurser, läger, tävlingar,tröjor(10st) 40 000 17 600
     "          Medlemskom. 4033 Aktiviteter,resa 17 500 7 970
     "          Seniorkom. 4034 Trivselgolf,HG,BG, Priser tävl,BOB 51 000 38 195
Seriespel Tävlingskom. 4040 Startavgift H40,H60,H70,H75,H80 7 500 5 000
       " Tävlingskom. 4041 Uppstart,avslut,träning ,tröjor( 30st) 20 000 4 811
Lag SM Tävlingskom. 4042 Anmälningsavgift div 2 3 500 3 000
     " Tävlingskom. 4043 Resor,lunch,övernattning,tröjor-kepsar(6st) 22 000 3 500
Resor 5800 Styrelse möten, kurser övrigt 2 000
Admin. 6500 Skrivare,papper,bläck,kuvert 2.500 3 353
     " 6510 Möteskostnader 4 000 3 250
IT 6540 Hemsida,Drift UH Microsoft 500 853
Bankavgifter 6570 Avgifter bank och bokföring 2 500 2 019
Utbildning 7610 HGF kurser,seminar.
Visionsarbete 7620 Visionsarbete 1 000 80
Summa Kostnader 391 000 0 299 613

Beräknat resultat -46 000 0 35 346

Banksaldo 2023-01-01
432 524,25



 
 

Nya stadgar 2023 

Svenska Golfförbundet har skickat direktiv till alla golfklubbar om att skriva nya stadgar 
enligt bestämda mallar. 
Det finns tre mallar att välja emellan beroende på vilken organisation klubben tillhör. För 
Björnhults GK gäller mall Ban-AB. 
Viss text är obligatorisk att ha med (markerade med streck i vänster marginal). Övrig text är 
förslag från SGF och kan anpassas efter klubbens specifika förutsättningar. 
De nya stadgarna är mer omfattande än de klubben haft tidigare. Alla paragrafer som finns i 
Björnhults GK:s nuvarande stadgar finns medtagna i de nya stadgarna. 
 

Se separat PDF-fil 

 

Valberedningens förslag 

 

Styrelsen 

Ordförande ett (1) år Susanne Hörnstein (omval) 

Ledamot två (2) år Thommy Karlsson (omval) 

Ledamot  två (2) år Cathrine Andersson (nyval) 

Ledamot  ett (1) år  Anders Fröjd (omval) 

Ledamot ett (1) år Ingegerd Bengtsson (nyval) 

Suppleant ett (1) år Jan-Eric Bertilsson (nyval) 

 

Revisorer  ett (1) år Maria Niklasson (omval) 

  Martin Tolvesgård (omval) 

 

 

Valberedningen 

Ordförande  ett (1) år Pelle Karlsson (omval) 

Ledamot  ett (1) år Bengt Svedén (omval) 

Ledamot  ett (1) år Anders Ahlström (omval 

 



 
 

Behandling av i rätt tid inkomna motioner 

Information från banägare 

Övrigt: frågor, information och allmän diskussion 

Årsmötet avslutas 
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