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Verksamhetsplan Västerås golfklubb 2017 
 
Introduktion 
 
Styrelsen i VGK arbetar efter en långsiktig strategi för klubben. Strategin utvärderas varje år 
och är grunden för de verksamhetsplaner som vi arbetar med. 
Under 2017 kommer SM i hickorygolf att arrangeras på klubben. 
Planering för en större internationell damtävling 2018 kommer att påbörjas. Detta som ett led i 
klubbens ambition att satsa på unga flickor. 
 
 
Västerås GK 
 
Styrelsens fokus under de senaste åren har varit att höja kvaliteten på banan. Målet är en 
anrik bana som lever upp till dagens krav och finish, med bibehållen god ekonomi. Vi har 
kommit en bit på väg de senaste åren och tar nu ett helhetsgrepp genom att tillsammans med 
en banarkitekt ta fram en banutvecklingsplan. Fokus blir på säkerhet och modernisering utan 
alltför stora ingrepp samt höjd kvalitet på befintliga greener. Vi kommer även att bygga 
toaletter ute på banan. 
 
Vi tar stor hänsyn till era synpunkter via vår medlemsundersökning varför det är viktigt att så 
många som möjligt svarar på densamma. (494 medlemmar har svarat men vi vill gärna ha upp 
svarsfrekvensen mot 50 %). Vi kommer på inrådan av SGF att byta verktyg och fortsätta med 
våra gästundersökningar. 
 
Det framgångsrika samarbetet med Skerike GK fortsätter och vi kommer även under 2017 att 
vara med i Golfhäftet. 
 
Vi har nu en effektiv organisation med bra koordinering mellan styrelse och kommittéer. Vi har 
genomfört bättre processer och styrning av verksamheten. 
Vi har även förbättrat dialogen med medlemmar via medlemsundersökningen, nyhetsbrev och 
sociala medier.  
 
 
 
Prioriterade fokusområden 
För att omvandla strategi och varumärkesplattform till praktisk handling fortsätter vi att 
fokusera våra insatser på de fyra fokusområdena bana, organisation, ekonomi och 
medlemsvärden. 
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Fokusområde Organisation 2017 
 
VISION 
Västerås GKs organisation ska vila på en tydlig värdegrund som är väl förankrad hos 
medlemmarna. Organisationen präglas av stor öppenhet och transparens. Organisationen är 
effektiv med korta beslutsvägar.   
 
MÅL 

• Öka vår medlemsnöjdhet som mäts i Net-Promotor-Score (NPS) från 25 till 30 utifrån 
medlemsundersökningen. 

• Effektiv kommunikation 
 

 
  
AKTIVITETER 2017 

• Aktivt arbete med utveckling och förankring av klubbens värdegrund 
• Fokus på breddgolf för flickor 
• Stimuli för att öka intresset för ideellt arbete 
• Ytterligare förbättra kommunikationen mellan alla delar på klubben 
• Årligen återkommande medlemsundersökning 
• Genomföra gästundersökningar 
• Golfvärdar på helgerna 
• Koordinering mellan styrelse och kommittéer 
• Fortsatt effektivisering av organisationen 
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Fokusområde Ekonomi 2017 
 
VISION 
Stabil ekonomi som möjliggör en långsiktig utveckling av vår verksamhet  

MÅL 

• Att 2017 generera en vinst på 237 000 SEK 
• Vara 1370 medlemmar vid mättillfälle i september 2017 
•  Att presentera nya bokningsriktlinjer, som provas lite under 2016 och implementeras 

2017 
• Fortsätta den positiva trenden med ökat samarbete med företag och företagsgolf med 

mål att uppnå intäkter på 1 290 000 SEK och efter kostnader generera ett överskott på 
1 000 000 SEK.  
VGK:s företagsklubb blir ett varumärke.  

• Att fortsätta förstärka VGKs varumärke med svenska Hickory-mästerskapen 2017 och  
LETAS-tävling 2018 – 2020.  
 
Ekonomi är styrelsens och klubbchefens viktigaste ansvarsområde.  

  

AKTIVITETER 2017 

·       Att arbeta om kontoplan för att underlätta den ekonomiska uppföljningen.  
·       Att arbeta fram en enhetlig budgeteringsmall för 2018.  
·       Att inhämta kunskap om e-fakturering inför 2018.  
·       Att arbeta aktivt med bidragssökande för våra projekt.  
·       Vidta eventuella korrigerande åtgärder baserat på hur ekonomi och nyckeltal utvecklas 
·       Att kartlägga banans utnyttjandegrad t.ex. avseende när tävlingar förläggs, hur stort 

startfält vi låser upp banan för etc. för att kunna optimera banans användande under 
2018.  

·       Bibehålla Golfhäftet för att säkerställa våra greenfee-intäkter.   
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Fokusområde Medlemsvärden 2017 
 
VISION 
Västerås GK är en livsstilsklubb som erbjuder attraktiva åretrunt- mervärden kring en härlig 
spelupplevelse. 
 
MÅL 
Att bli som ett ”andra hem” året runt för medlemmarna genom att utveckla befintliga och 
erbjuda nya mervärden. 

 

AKTIVITETER 2017 

• Utreda prioriterad tidsbokning för medlemmar 
• Undersöka möjligheten till Medlemsmatrikel i någon form 
• Utveckla samarbetet med Skerike GK 
• Tydligare rutiner för att ta emot och få in nya medlemmar i gemenskapen 
• Fortsätta med vinteraktiviteter på klubben eller annan plats 
• Fortsatt utveckling av hemsida och andra medier utifrån medlemsperspektivet  
• Tillsammans med banarkitekt Benenstam utveckla våra områden utanför banan – vad 

ska vi använda marken till för att bäst tjäna medlemmarna 
• Träningspaket från Pron 
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Fokusområde Bana/Bankommittén 2017 
 
VISION 

Masterplanen sätter tonen för kommande 5-10 års period. Visionen är att ständigt utveckla och 
förbättra anläggningen.  
För att vara en bana som motsvarar dagens krav och förväntningar krävs bra övervintringar 
och tidiga vårstarter med jämna och snabba greener. Banan ska ständigt utvecklas och 
erbjuda välskötta och roliga golfhål med tydliga rumsindelningar och klipplinjer. 
Träningsmöjligheterna ska fortsätta förbättras med framtagande av ny puttinggreen och nytt 
övningsområde för egna bollar. 
 
MÅL 
 
Vår bana skall erbjuda spel på en golfanläggning av hög regional standard för klubbens 
medlemmar och gäster. 
 
Detta innebär: 
• att klubbens bana fortlöpande skall utvecklas för att hålla hög regional standard  
• att vårda, förädla och utveckla banan på ett sådant sätt att den attraherar både medlemmar 
och gäster 
• att i möjligaste mån förbättra träningsmöjligheterna 
 
En ambition under året är att få ännu fler av medlemmarna att ställa upp på ideellt arbete 
även om vi hade glädjande många frivilliga förra året 
 
AKTIVITETER 
 
Den aktivitetsplan som tagits fram av BK/Banchef har under året uppgraderats till en 
Masterplan för Västerås GK. Under året har samarbete påbörjats med banarkitekt Johan 
Benestam. Ett första utkast av hans arbete kommer finnas klart under våren 2017. 

En Banutvecklingsgrupp har tillsatts under året. Gruppen kommer arbeta med att ta fram 
klubbens ambitioner och riktlinjer för moderniseringen av banan och kommer specificera de 
målen för banarkitekten. 
Den tidigare aktivitetsplanen kommer ligga till grund för Masterplan Västerås GK. När 
Masterplan (tas på ett årsmöte) är klar kommer vi besluta hur och när arbetes genomförs.  

En preliminär avverkningsplan har tagits i bruk utifrån Benestams tankar och under vintern 
kommer området till vänster om hål 1 och bakom green 2 att gallras. Det görs för förbättrad 
ljus och luftväxling till green 2. Även alarna till höger om green 4 kommer att avverkas för att 
förbättra ljusinsläppet. Vidare så hoppas vi att vintern blir gynnsam så att maskiner kan ta sig 
till hål 5 och fortsätta det huggningsarbetet som tidigare har påbörjats där.  

De dokument för årlig skötsel som finns skall kontinuerligt kompletteras och uppdateras. 

Ettårsröjning av sly sker varje vinter. Vi kommer ha ytterligare stubbar att fräsa till våren 2017.   

Under förra hösten kantskars i stort sett alla gångvägar på banan. Till våren kommer vägarna 
att fyllas på med nytt material. 
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Nedan det som BK prioriterats som 1  

• Förbättringsarbetet på greenerna. Analyser visar att vi är på rätt väg och arbetet bör 
inriktas på snabbare bollrull, intensivare vältning är en åtgärd. Försök med hjälpsådd 
av rödven på några greenerna under året ska ske för att försöka få in ett annat 
gräsbestånd än bara den svagare vitgröen.  Graden Sand Injector, thatchbearbetning 
kommer om rotdjupet tillåter att användas under 2017.  

 

• Arbetet med framtagande av Masterplan. (Inkl säkerhetsproblematiken på hål 1, 3 och 6/8.) 
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Västerås golfklubb satsar på jämställdhet och tjejer 
 
Västerås golfklubb har sedan några år en uttalad satsning på jämställdhet och tjejer, från 
juniorer till proffs. Nu drar vi igång satsningen ”Alla med – Alla kan – VGK vill” 
 
Tjejsatsning, för att … 
Vi ser att ett mer jämställt golfsverige gagnar många, på många sätt.  
Vi ser att det blir speciellt viktigt att arbeta med och ta ställning för jämställdhet när 
medvetenheten om frågan ökar i samhället.  
Vi ser att det handlar mycket om att vara en del av samhället idag för att vara relevanta även 
imorgon. 
Vi ser en ny generation som har nya värderingar och nya förväntningar på golfen och därför 
måste golfen förnya sig för att matcha övriga samhället. 
Vi ser även att organisationer och företag som har en mixad ledning och medarbetarsida 
levererar som regel bättre verksamhet och bättre lönsamhet. 
Allt detta säger oss att VGK är på rätt väg. Vi tar sats NU! 
 
Vision 50/50 
Vi har lämnat in ansökan till Svenska Golfförbundet om att få delta i jämställdhets-utbildningen 
Vision 50/50 som i första steget tar sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors 
förutsättningar att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap.  
 
Vi arbetar med skolprojektet Golfäventyret i skolan 
Syfte är att introducera unga spelare, främst tjejer, till golfens underbara värld där golfklubben 
lär dem kamratskap, laganda, etik och moral och detta ger förbättrad självkänsla!  
Och som motionsform för hälsan är golfen oslagbar! Projektet överensstämmer väl med vår 
värdegrund; golf, gemenskap och glädje i centrum!  
Vi är en anrik klubb med historia tillbaka till 1931 och har haft och har många framgångsrika 
golfare såväl nationellt som internationellt! Nu ger vi nästa generation möjligheten! 
 
Vi bygger vattentoaletter 
För att tjejer och kvinnor ska känna sig bekväma på banan uppför vi 2 vattentoaletter på 
banan.  
 
Vi manar länet till att lyfta tjejer 
Under 2017-2018 har vi initierat länstävlingar för tjejer vilket innebär kvaltävling på den egna 
klubben med finalen på VGK. 
 
Damkommitté gör ett fantastiskt jobb 
Vår mycket aktiva damkommitté gör ett fantastiskt jobb med massa roliga nya idéer för att 
engagera fler damer. 
 
VGK’s frontfigurer 
Vi vill lyfta fram våra två frontfigurer Sofia Ljungqvist och Annelie Sjöholm som ambassadörer. 
Sofia är engagerad i Västmanlands Golfförbunds ungdomssektion. Hennes uppgift där är att 
inspirera fler tjejer till att börja spela/träna/tävla.  
Annelie har precis vunnit sin första collagetävling i USA och ämnar bli golfproffs sommaren 
2018. Annelie tävlar för Västerås golfklubb och har hela sin golffostran, precis som Sofia, i 
VGK. Det är viktigt med förebilder när man som ung vill utvecklas i ett sammanhang.  
 
Vi samarbetar med lokala gymnasieskolor 
Under våren och hösten drar VGK igång ett samarbeta med en lokal gymnasieskola. Vi 
erbjuder mentorskap till golfande och blivande golftjejer i syfte att öka deras självkänsla och  



                                                                                                    Västerås	GK	Verksamhetsplan	2017	

9 
 

 
 
framtidstro. Golfens unika möjlighet till kommunikation mellan unga och vuxna skapar starka 
och långvariga relationer som ger en trygghet och stabilitet för tjejerna.  
Syftet är att stärka tjejerna i att fatta positiva beslut och stå rustade för att ta sin plats i 
samhället.  
 
Vi samarbetar med ”vintertjejer” 
Vi samarbetar med en idrottsförening med vinteraktivitet och har möten inbokade för att träffa 
representanter för fler. Golfen är en sommarsport och vi ser fördelar med att knyta samman 
tjejer inom olika sporter. 
Viktiga värden för tjejer är gemenskap och sammanhållning. Vi tror därför att det är viktigt att 
tjejerna får ett brett nätverk, möjlighet att utforska sitt idrottsintresse och att bibehålla sitt 
idrottsintresse högt upp i åldern. 
 
Proffstävling, LETAS under tre år med start 2018 
Vi kommer att arrangera LETAS-tävling, internationell damproffstourtävling under 
Europatournivå. Deltagarna är en mix mellan amatörer på högsta nationella nivå och 
Europatourproffsen.  
 
Västerås golfklubb 
Västerås golfklubb är en klubb med historia från 1931 har sedan lång tid tillbaka mottot ”Golf 
och gemenskap i centrum”. Västerås golfklubbs läge är unikt och möjliggör för juniorer att 
cykla till golfbanan. Västerås golfklubb vill sprida värderingarna ”Alla med – Alla kan – VGK 
vill”, dvs alla får vara med i gemenskapen, alla kan spela golf och VGK vill vara din 
idrottsklubb.  
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Verksamhetsplan Marknadskommittén 2017 
  
VISION 
VGK ska vara en attraktiv partner för företag och organisationer genom att skapa största 
möjliga affärsnytta och mervärde omsatt i Golf och gemenskap i centrum 

 
SYFTE 
Att långsiktigt utveckla VGK till att bli den mest eftertraktade mötesplatsen under sommartid. 

 
MÅL 

• Öka intäkter från företagsgolf och sponsring till 1 290 000 

• Vidareutveckla kommitténs arbete med försäljning, samarbetet med sponsrande 
företag samt erbjudna tjänster och sponsorpaket. 

 

PLANERADE AKTIVITETER 2017 
• Stödja Klubbchefen med kontakter och leads och försäljning 

• Fortsätta att utveckla företagsnätverket samt samarbetet med Skerike GK 

• Genomföra aktiviteter med företagsnätverket tillsammans med Skerike GK enligt lagd 
plan  

• Genomföra/ Utvärdera enkät med samtliga företagskunder 

• Genomföra en golfresa tillsammans med sponsorföretagen 

• Utveckla både det strategiska och operativa arbete inom Marknadskommittén 

• Utveckla nytt partnerskap via ”Tjejsatsning” 
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Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2017 
 

VISION 
Västerås Golfklubbs Tävlingskommitté ska av medlemmar, gäster oh sponsorer uppfattas som 
kunniga och engagerade. Klubbens gemensamma tävlingsprogram som organiseras av Tk 
ska vara varierat och locka både medlemmar och gäster, juniorer, nybörjare och erfarna. På 
lång sikt ska verksamheten bidra till att VGK:s medlemmar blir bättre golfspelare och stödja 
VGK:s vision: ”Golf och gemenskap i centrum”  

MÅL 

- Av våra tävlingar bör de flesta vara sponsrade. 

- Klubbmästerskapet ska samarrangeras med ålders- och handikappKM. Prisutdelning 
direkt i anslutning till att tävlingen är slutförd, så att KM-mästarna får gratuleras av 
publiken! 

- Under 2017 kommer VGK att arrangera SM i Hickorey. Mikael Johansson är ansvarig, 
men vi ska alla tillse att tävlingen genomförs på ett tillfredsställande sätt och därmed 
bidrar till klubbens goda renommé! 

- Gemensam tävling med annan klubb. Ambition att bibehålla Frösåker/VGK 
bästbolltävling, med två tävlingsdagar.  

- GIT-utbildning erbjuds såväl på nybörjar- som fortsättningsnivå. Syftet är att fler ska 
kunna medverka under tävlingsdagarna och att vi därmed ökar kunskapen och 
engagemanget för tävlingsverksamheten på VGK.  

- Tävlingsprogram 2017 ska finnas både på hemsida, läggas ut på facebook och i 
visitkortsformat. Visitkorten delas ut under städdagen! 

- Lördagens populära tävling på golfveckan bibehålls även 2017, liksom Player of the 
Week.  

- Mer information om tävlingarna läggs in i GIT-tävling.  

- Ola Welander stödjer oss i regelfrågor och med ”Lokala regler”.  

- Onsdagsmixen och torsdagsliret är populära tävlingsformer som fortsätter som tidigare, 
ingår dock ej i Tk:ansvar och är nollbudgeterad men finns med i tävlingsprogrammet. 

- För att locka många till tävling, så kommer det finnas såväl utlottningspriser som 
scratchpriser. Utlottningspriserna finansieras av tävlingsavgiften, även då tävlingen är 
sponsrad.  Vår policy hellre lite till många. Nyhet i år: lunchkuponger 

- Den populära avslutningstävlingen fortsätter med Mästarnas mästarmöte. Och första 
pris är gratis spel (ingen tävlingsavgift) på samtliga Klubbtävlingar under 2018 på VGK.  

Kommitténs organisation 
Ordförande: Magdalena Sjöholm 
Ledamöter: Jan Häggqvist, Lennart Wieweg och Ainis Noritis (även ansvar handikappfrågor) 
Tk inhämtar också expertkompetens enligt nedan:  
Martin Strand (marknadsföring), Stefan Sjöholm (GIT), Ola Welander (regelfrågor) 
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Verksamhetsplan Klubbhuskommittén 2017 
 
VISION 
 
Att få en arkitekt att se över helheten av klubbhusområdet och därefter göra nödvändiga 
ombyggnader 
 
MÅL 
Klubbhusbyggnaderna ska underhållas och renoveras för att höja trivseln.  
Byggnaderna ska tas om hand för att inte ytterligare förfalla (fastighetsvård). 

 
AKTIVITETER  
 

• Nya utemöbler till restaurangen 
• Ommålning vagnsbod (kvarstår från 2016). 
• Förslag till nya garagemoduler för golfbilar upprättas. 
• Komplettering av ventilation för del av restaurang (endast om bidrag erhålls på viss del 

av kostnaden). 
• Byte av ytterdörr till restaurang. 
• Komplettering av insektsskydd i restaurangkök. 
• Förbättring av kommunikation och estetik mellan parkering och klubbhus mot sydväst. 
• Centralenhet för ”hittegods” designas och upprättas. 
• Ny träaltan för varudemonstration i anslutning till shop.  
• Ommålning av sockel och inoljning av träaltan vid omklädningsrum.      
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Verksamhetsplan Elit/Ungdom/Junior 2017 
 
Arbetet mot 2018 med junior, ungdom och elit fortsätter enligt den verksamhetsplan som 
fastställdes inför 2014.  
 
VISION 2018 
 

• 100 juniorer i ledarleddträning. 

• 16 ledare som sköter ledarledd träning. 

• 20 spelare på Skandia Tour i olika nivåer. 

• 5 spelare som går till regionfinal Skandia cup .  

• 1 spelare som kommer topp 3 på Skandia cup riks final.  

• 20 % fortsätter efter genomförd ungdomsträning. 

 

Elit/Ungdom/Junior befinner sig i skede med ordförande- och ledarbyte och det känns rätt att 
den tillträdande ledningen tillsammans med tränare och andra engagerade personer tar fram 
ett mål och en aktivitetsplan för 2017. 

 
 
Vid pennan Per Stegberg, f.d ordförande 
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Verksamhetsplan Damkommittén 2017 
 
VISION 
 
Klubbens damkommitté skall verka för en ökad samvaro och klubbkänsla för damerna. Detta 
ska ske genom att skapa aktiviteter som bidrar till att fler deltar i de sociala tävlingarna och 
därigenom entusiasmera fler damer att aktivt delta i klubbens och Västmanlands damseriespel 
i olika former. 
 
MÅL 
 
Målsättningen är att utifrån förra säsongens succé fortsätta hitta former för att fler ska komma 
till våra damdagar. Idéer och tankar samlades in under säsongsavslutningen som kommittén 
har planerat in i årets program.  
Målet är att öka deltagarantalet på våra damdagar med 20 % från i ett snittdeltagande på 17 st 
2016 till ca 20 st 2017. Även deltagandet vid uppstartsmötet och avslutningen ska ökas.  
För deltagande i Seriespelet är målet: 
Västmanlandsserien Damer – topp tre i länet   
Damer 30 – topp tre i länet   
Damer 60 – topp två i länet (två 2016) 
Matchspelet – till slutspel   
 
STRATEGI 
 
Våra damaktiviteter ska upplevas som inkluderande, vänliga och lustfyllda så att de lockar till 
ytterligare deltagande. 
Nya deltagare värvas aktivt under året och ska tas väl om hand då de kommer till våra 
aktiviteter av oss kommittémedlemmar m.fl.  
 
AKTIVITETER 

Under 2017 kommer damkommittén att fortsätta prova en del nyheter för att se om det ger en 
ökad tillströmning till damdagarna. Då flera påpekat att det är roligt med par- och skojtävlingar 
över nio hål, så fortsätter vi med detta. Det lättar på tävlingstrycket.   
Vi kommer att dubblera antalet omgångar då det finns möjlighet att välja att spela 18 hål eller 
9 hål från tre till sex tillfällen. Önskemål om detta har framkommit i utvärderingen. Några av 
dessa tillfällen kommer att ha något tema (ex. White Lady) och avslutas med en enkel måltid 
och samvaro på klubbhuset. 
Vi fortsätter med damdagen på måndag då det gett fler deltagare under 2016. Vi hoppas det 
medför att fler tar tillfället i akt att delta i seniorernas populära onsdagsmix.   
Vi fortsätter samarbetet med Skerike GK:s damer med möjligheten att delta i deras damdagar 
och vise versa. Höstens golfresa för våra båda klubbar står Skerikes damkommitté i tur att 
arrangera. 
 
Vid pennan Jill Thenander, ordförande damkommittén 
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Verksamhetsplan Seniorkommittén 2017 
 
MÅL 
Under verksamhetsåret 2017 skall Seniorkommittén arbeta för att bibehålla, förstärka och 
bredda verksamheten.  

Förstärka genom att ge medlemmar adekvat information om Sk’s verksamhet som syftar till att 
öka deras kunnande om verksamhet, vilket ska leda till att stimulera ökad aktivitet.  

Bredda genom att öka intresset hos fler medlemmar att delta i vår verksamhet som spelare 
eller/och funktionär genom att ge dem mer information och kunskap om verksamheten. 
Målsättningen är också att öka antalet lag och därmed antalet tävlingstillfällen. 

 

AKTIVITETER 
! delta i Västmanlandsserierna för H40, H60, H70 och eventuellt H30 och H50. 

! delta i Mellansvenska Scratchserien Div. 1, Mellansvenska Oldboysserien H55, 
Mellansvenska Veteranserien H65 Div.1 och Div.3, Mellansvenska Veteranserierna H75 
Norr och Öst samt H80 (ny). 

! delta i och arrangerar tävlingar i Hösttouren. 

! spela klubbtävlingar mot Upsala GK, Lanna Lodge GR samt Skerike GK. 

! arrangera de interna tävlingarna Onsdagsmixen och Senior Scramble.  

! fortsätta vinteraktiviteten med bowling för VGK:are. 

! Fortsätta etablera en tydlig organisation och struktur inom Sk. 

! Fortsätta initiativet med golfregler på hemsidan för medlemmarna. 

! Fortsätta utnyttjandet av VGKs hemsida för förbättrad kontakt med medlemmarna. 

! Ta fram en gemensam VGK-klädsel för våra deltagare i tävlingsverksamheten. 

! Fortsätta välkomna nya manliga seniormedlemmar och introducera dem på ett seriöst sätt i 
klubben så att de känner sig välkomna och informerade om vår verksamhet. 

 

 

 

Seniorkommittén genom Bosse Palo, ordförande 
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Förslag till Investeringsbudget 2017 
 
Styrelsens förslag till investeringar för räkenskapsåret 2017. 
Investeringsbudget för Västerås GK 2017 SEK 
 
Klubbhuskommittén 
Klubbhus 
Ommålning av vagnsboden (kvarstår från 2016)  10 000 
Kiosk färdigställande (beslut 2016)   25 000 
Komplettering av ventilation för del av restaurang  125 000  

Ventilation endast om bidrag erhålles på viss del av kostnaden.  
 
Byte av ytterdörr till restaurang   35 000 
Komplettering av insektsskydd i restaurangkök  5 000 
Ny trall utanför shopen     20 000 
Ommålning av sockel och inoljning av träaltan vid omklädningsrum 10 000 
Konferensrum  (uppfräschning + kanon)  10 000 
Summa     240 000 
 
Maskiner och inventarier klubbhus 
Nya utemöbler för restaurang   200 000 
Summa     200 000 
 
Bankommittén 
Bananläggning 
Banutvecklingsplan (kvarstår från 2016)   140 000 
Nya toaletter på banan (en beslutades 2016)  300 000  

Bidrag ska sökas, men avsikten är att byggnation påbörjas hösten 2017.  
 
Diverse investeringar på banan    150 000 
Summa     590 000 
 
Maskiner och inventarier på bana 
Jacobsen Cuchsman    350 000 
Miljöcontainer Farligt avfall    17 500 
Röjsågar     12 000 
Slipmaskin Foley    65 000 
Summa     444 500 
 
Totalt investering inköp:    1 474 500 
  
Maskiner och inventarier som skall leasas 
Toro bunkerkratta    145 000 
Två nya golfbilar     130 000 
Summa     275 000 
 
Total investeringsbudget    1 749 500 
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Förslag till Resultatbudget 2017 
 
 

 
Budget 2017  Utfall 2016     Budget 2016  

Årsavgifter inkl skåp, städ mm 5 385 000 5 132 759 
 

4 890 000 
Greenfee 905 000 934 367 

 
1 000 000 

Startavgifter tävlingar 520 000 469 301 
 

400 000 
Arrenden 240 000 229 600 

 
260 000 

Reklam/branschgolf 1 290 000 1 255 915 
 

1 200 000 
Kommunala bidrag 100 000 88 456 

 
110 000 

Lönebidrag för anställda 680 000 909 945 
 

650 000 
Övriga intäkter 280 000 94 573 

 
342 000 

     Summa intäkter 9 400 000 9 114 916 
 

8 852 000 
 
 
      
      

 

Budget 
2017  Utfall 2016     Budget 2016  

Ungdom/ Seriespel/Elit/senior -328 000 -294 472 
 

-250 000 
Lokalkostnader inkl el och vatten -1 140 000 -1 065 488 

 
-993 000 

Banan, grus, gödsel, material -675 000 -661 380 
 

-518 000 
Drivmedel -200 000 -184 305 

 
-200 000 

Fordon och maskiner exkl drivmedel -252 000 -295 691 
 

-222 000 
Startavgifter och priser -197 000 -146 457 

 
-235 000 

Reklam och medlemsvård, ext kostn 
sponsorpak -284 000 -157 374 

 
-274 000 

Kontorskostnader -85 000 -81 928 
 

-102 000 
Köpta administrativa tjänster -455 500 -455 338 

 
-438 000 

Avg. SGF -300 000 -301 739 
 

-296 000 
Övrigt -46 000 -49 697 

 
-60 000 

Personalkostnader -3 900 000 -3 889 891 
 

-3 732 000 

     Summa kostnader -7 862 500 -7 583 760 
 

-7 320 000 

     Avskrivningar -1 300 000 -1 262 127 
 

-1 322 000 
Finansnetto -650 -533   0 

     Resultat 236 850 268 496   210 000 
 
 


