
Västerås Golfklubb 

Bjärby, 724 83 Västerås 

021-448 47 00, info@vasterasgk.se, https://vasterasgk.se/ 

 

 

 
 

 

Kallelse & handlingar till 

Höstårsmöte i  

Västerås Golfklubb 
 

Onsdag 25 november 2020 kl.18.30 (vårårsmöte följt av höstårsmöte) 

Plats: digitalt via Zoom 
 

 Länk till mötet skickas ut via mail till alla anmälda senast ett dygn innan mötet. 

Har du inte fått någon länk, kolla skräpposten och sedan maila info@vasterasgk.se 
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Kallelse till VGK höstårsmöte 2020-11-25 kl. 18:30 

 

 

 

 

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte. 

Plats: digitalt via Zoom 

 

 Länk till mötet skickas ut via mail till alla anmälda senast ett dygn innan mötet. Har du inte 

fått någon länk, kolla skräpposten och sedan maila info@vasterasgk.se 

 

 

OBS! Obligatorisk anmälan via mail till info@vasterasgk.se Detta för att vi ska kunna maila 

ut en digital länk till mötet.  

 

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast 

en vecka före årsmötet. Handlingarna skickas även ut digitalt till alla anmälda.  

 

Styrelsen 

 
 

 

 

I årsmöteshandlingarna ingår: 

• Förslag till föredragningslista 

• Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för 

verksamhetsåret 2021, samt verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och 

räkenskapsår. 

• Valberedningens förslag till styrelse 

• Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

mailto:info@vasterasgk.se
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Förslag till föredragningslista Västerås Golfklubb 

Årsmöte – höst 2020-11-25 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera 

årsmötesprotokollet 

7. Fastställande av  

a. Medlemsavgifter  

b. Övriga avgifter 

c. Medlemslån 

d. Verksamhetsplan 

e. Budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår  

8. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 

9. Val av styrelseledamöter. 

10. Val av ordförande och två ledamöter i valnämnd för en tid av ett år 

11. Val av ombud till GDF-möte 

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

Styrelsen föreslår antagande av det levande dokumentet kring banutvecklingsplanen inkl 

prioriteringslistan. 

13. Övriga frågor (OBS! beslut om stadgeändringar eller i fråga av ekonomisk betydelse för 

klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelse till mötet) 

14. Årsmötets avslutande 
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Västerås Golfklubbs verksamhetsplan & budget för 2021 

 

Styrelsen i Västerås Golfklubb bestående av 

Ordförande  Jan Sinclair 

Sekreterare  Cina Koskinen 

Kassör  Jonas Ström 

Ledamot  Roger Widén  

Ledamot  Stefan Lundin  

Ledamot  Philip Björck 

Ledamot  Sara Holmgren 

Ledamot  Niclas Larsson 

avger härmed förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021.    

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag till årsavgifter 2021 
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Styrelsens förslag till övriga avgifter 

 

Förseningsavgift 

Styrelsen föreslår att en oförändrad förseningsavgift på 200 kr tas ut om inte fakturor betalas i tid. 

 

Städavgift 

Styrelsen föreslår oförändrad städavgift enligt följande för aktiva medlemmar. 

Seniorer: 300 kr, Yngre seniorer och Juniorer 19-21 år: 200 kr 

Avgiften faktureras i samband med årsavgiften och återbetalas på städdagen eller inom kort 

därefter.  

 

Skåpavgift  

Styrelsen föreslår förändrade avgifter: små skåp 300 kr, mellanskåp 450 kr, stort skåp 600 kr. 

 

Greenfeeavgifter 

Greenfee för vardagsmedlemmar. Styrelsen föreslår oförändrad greenfee till 250 kr efter 15.00 på 

vardagar och alla helgdagar.  

 

Distansmedlem boende utomlands. Styrelsen föreslår oförändrad greenfee till 250 kr alla dagar.  

 

Greenfeemedlemmar 

Styrelsen föreslår oförändrad rabatt, 100 kronor, alla dagar. 

 

Bilavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter: 

Bilavgift medlem med läkarintyg  120 kr 

Årskort bil (gäller endast med läkarintyg) 2 000 kronor, gäller endast med läkarintyg 

Gäst med läkarintyg   250 kr  

Medlem utan läkarintyg   400 kr 

Gäst utan intyg   500 kr 

 

 

Styrelsens förslag till medlemslån 

Kapitalinsats 

Styrelsen föreslår att seniormedlemmar även fortsättningsvis betalar 7 500 kr i kapitalinsats. Hela 

kapitalinsatsen, oavsett belopp, återbetalas självfallet inom ett år efter utträde enligt stadgarna.  
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Verksamhetsplan Västerås Golfklubb 2021 

Vår verksamhetsidé 

Västerås Golfklubb är en ideell förening där styrelsen arbetar efter en långsiktig strategi för 

klubben. Strategin utvärderas varje år och är grunden för de verksamhetsplaner som vi arbetar 

med. 

 

Vår viktigaste tillgång är vår bana och därför måste alltid förädling och daglig skötsel prioriteras. 

Klubben kommer att fortsätta det långsiktiga arbetet med att förverkliga den banutvecklingsplan 

som tagits fram i samarbete med banarkitekt Johan Benestam. Fokus är på säkerhet och 

modernisering utan alltför stora ingrepp, samt höjd kvalitet på befintliga greener. 

 

För Västerås Golfklubbs framtid ska vi satsa på idrotten golf och ge våra medlemmar möjlighet att 

utveckla sitt spel. Västerås Golfklubb ska verka för att skapa en utvecklande juniorverksamhet 

som säkerställer vår framtid. Klubben anställer därför i linje med detta en idrottsansvarig/tränare 

inför säsong 2021. Tjänsten kommer även att innehålla arbetsuppgifter på kansliet. Kommande år 

kommer att innehålla fortsatt arbete i att skapa en effektiv organisation. Det är viktigt att Västerås 
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Golfklubb kontinuerligt arbetar med arbetsmiljö för vår existerande och framtida personal, samt 

för alla ideella som är med och bidrar i verksamheten.   

 

Vi ska aktivt arbeta för att ge information till medlemmar, gäster och övriga intresserade digitalt i 

web och i sociala medier, samt jobba aktivt med media för att profilera Västerås Golfklubb. 

Dialogen med medlemmar via medlemsundersökningen, nyhetsbrev och sociala medier fortsätter. 

Medlemsundersökningen är fortsatt viktig, då den möjliggör att vi kan mäta oss mot andra klubbar 

i landet. Därför vill vi uppmuntra våra medlemmar att svara på medlemsundersökningen. Vi 

kommer även under 2021 att vara med i Golfhäftet. 

 

Pga av pandemin och restriktionerna som följde under 2020 kunde klubben inte anordna Anna 

Nordqvist Västerås Open by SmartProvider, en internationell tävling på LETAS, undertouren till 

Europatouren för damer. Klubben kommer under 2021, för tredje och sista året, att arrangera 

tävlingen. Detta som ett led i klubbens ambition att satsa på unga flickor samt visionen att vara en 

attraktiv golfklubb med en bana i toppskick.  

 

Kommittéerna har i den föreslagna budgeten givits det utrymme som de har önskat, för att kunna 

bedriva sin verksamhet med fullgott resultat under den kommande säsongen. Den framlagda 

budgeten innebär ett resultat på 0 kr. Motiveringen för detta är att klubben står inför en fortsatt 

utveckling av organisationen för att bygga för framtiden. Västerås Golfklubb fyller 90 år 2021 och 

det vill vi fira, därför har styrelsen avsatt en summa pengar för detta firande.  

 

Vissa delar i budgeten är svåra att förutse och vi måste vara beredda på förändringar. Det är 

därigenom styrelsens uppgift att ständigt vara medveten om kostnadsutvecklingen samt göra 

nödvändiga förändringar om behov finns.  

 



  
 

8 

 

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. 

 

 

 
 

 

Fokusområde Bana 2021 

Se Verksamhetsplan banan. 

 

Fokusområde Organisation 2021 

Vision 

Västerås GKs organisation vilar på en tydlig värdegrund som är väl förankrad hos medlemmarna. 

Organisationen präglas av stor öppenhet och transparens. Organisationen är effektiv med korta 

beslutsvägar.   

 

Mål 

• Verka för mer och effektiv kommunikation 

• Anställa en kombinerad tjänst av tränare/idrottsansvarig och kanslist 

• Arbete för en långsiktigt hållbar organisation där vi prioriterar att vår personal trivs på jobbet, mår 

bra och får möjlighet till kompetensutveckling.  

  

Aktiviteter 2021 

• Aktivt arbete med utveckling och förankring av klubbens värdegrund 

• Stimuli för att öka intresset för ideellt arbete 

• Vidareutveckling av webben mm, bl.a med medlemsgenererat innehåll 

• Fortsatta aktiviteter för ökad transparens och medlemsdialog 

• Fortsatt utveckling av information och nyhetsbrev 

• Årligen återkommande medlemsundersökning 
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• Genomföra gästundersökningar 

• Golfvärdar på helgerna 

• Koordinering mellan styrelse, kommittéer och arrendatorer 

• Fortsatt utveckling och effektivisering av organisationen 

 

Fokusområde Ekonomi 2021 

Vision 

Stabil ekonomi som möjliggör en långsiktig utveckling av vår verksamhet. 

 

Mål 

• Att 2021 generera ett resultat på 0 SEK  

• Greenfeeintäkter överstigande 1 200 000 SEK 

• Att sponsorat och företagsgolf ger intäkter på 2 000 000 SEK  

Ekonomi är styrelsens och klubbchefens viktigaste ansvarsområde.  

  

Aktiviteter 2021 

• Vidta eventuella korrigerande åtgärder baserat på hur ekonomi och nyckeltal utvecklas 

• Följa upp riktlinjer för optimering av banans utnyttjande t.ex. avseende när tävlingar förläggs, hur 

stort startfält vi låser upp banan för etc.  

 

Fokusområde Medlemsvärden 2021 

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 2021 

• Tydligare rutiner för att ta emot och få in nya medlemmar i gemenskapen 

• Fortsätta med vinteraktiviteter, på klubben eller annan plats,  

t ex fester, resor, bowling, skidåkning mm 

• Fortsatt utveckling av hemsida mm utifrån medlemsperspektivet  

• Utveckla och skapa mervärden i våra medlemskap 
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Solceller Västerås Golfklubb 

 

Solcellerna på klubbhuset har under januari till oktober producerat 52 900 kWh och av dessa har 

vi förbrukat 47 300 kWh själva och sålt 5 600 kWh. Snittpriset under året har varit 1,17 :-/kWh 

vilket motsvarar en besparing på ca 55 000:- under året. Vi har investerat ca 570 000:- efter 

bidraget för anläggningen, så det har blivit en avkastning på 9,6%. 

 

Solcellerna på maskinhallen har under april till oktober producerat 46 600 kWh, av dessa har vi 

förbrukat 17 700 kWh själva och sålt 28 900 kWh. Här är det lite svårare att beräkna besparing då 

vi säljer mycket el under sommaren och får köpa tillbaka den under vintern. Vi får då betala 

energiskatten som man slipper då vi förbrukar den direkt. Totalt har vi gjort av med 41 750 kWh. 

Om vi utgår ifrån ett pris på 1,20kr/kWh så skulle det kostat oss 50 100:- men vi har under 

perioden betalat 20 000 :- så solcellerna har sparat ca 30 000:-. Vi har investerat ca 500 000:- när 

vi får tillbaka bidraget och det ger en avkastning på ca 6%. 

 

 

Verksamhetsplan Banan 2021 

 

Målsättning 

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 

  (topp 2 i länet)  

• 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 under sista åren. 

 

Arbetsplaner 

Arbetet med att förverkliga Banutvecklingsplanen har fortsatt under året. Klubben har i samarbete 

med vår banarkitekt arbetat fram en hållbar plan för renovering, modernisering och förädling av 

anläggningen. Banutvecklingsplanens innehåll ska svara mot klubbens strategiska mål och 

ambitioner. 
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En prioriteringsordning av planen har gjorts och i enighet med den prioriteringen och bl.a 

klubbens 50/50 projekt har under året byggnation av orange tee genomförts. 

De dokument för årlig skötsel som finns uppdateras och kompletteras årligen. 

 

Vision 

Banutvecklingsplanen sätter tonen för kommande 15 års period. Visionen är att ständigt utveckla 

och förbättra anläggningen.  

 

För att vara en attraktiv golfbana i länet krävs bra övervintringar med bra kvalité redan tidigt på 

våren. En del av banutvecklingsarbetet innebär förbättrad avvattning och slitagetolerans och tack 

vare det möjlighet att förlänga säsongen. När banan är öppen för spel är målsättningen att alla ytor 

ska hålla högsta kvalité. 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. 

 

Exempel på aktiviteter som genomfördes 2020: 

Alla årets och alla kommande banförbättringar sker i överensstämmelse med 

banutvecklingsplanen.  

Dikesrensning gjordes på befintliga diken på hål 1-9 under mars. Samtidigt passades på att gräva 

nya diken för förbättrad avrinning på hål 3, 4 och 5. Hål 5 fick även en kulvert under fairway för 

transport av dikesvattnet. 

Under våren genomfördes stubbfräsning på stubbar i och kring spelfältet. 

De nya tees som anlades 2019 öppnades för spel i juli. Under försommaren har vägen vid tee 1 

asfalterats och stensatts för att skapa en inbjudande start på golfronden. Ett nät har satts upp i 

träden till vänster om gul tee 1 för att skydda husen till vänster. Storlek på nät får utvärderas 

vidare. 

Under hösten påbörjades igenläggningen av 18:s damm. Ett projekt tillsammans med Tuna 

Entreprenad för att täta och förminska dammen. Från och med 2021 hoppas vi ha klart med 

tillstånd från Mark och miljödomstolen gällande uttag av bevattningsvatten och med restriktioner i 

perioder låg nederbörd. Då damman läcker och påfyllning sker med bevattningsvatten är detta en 

nödvändig åtgärd för att säkerställa att vi har tillräcklig mängd vatten att bevattna vår banan i 

dessa tillfällen. 

Massorna kommer ligga till sig under vintern och fin planeras till våren 2021. Detta projekt är i 

samarbete med Tuna Entreprenad och kostar inte VGK några pengar.  

Från och med september påbörjades också arbetet med att iordningställa vårt extrahål. Ny green, 

greenområde, bunkrar, dränering och bevattning anlades under ca 4 veckor. Senare i höst kommer 
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nya tees att anläggas och befintlig väg till tee höjas. En del avverkning av träd kommer göras för 

att skapa goda möjligheter för solljus och luftväxling. 

Arbetet är första steget i den ombyggnation av greener som är planerad och prioriterad enligt 

Banutvecklingsplanen. I och med denna byggnation säkerställer klubben att man alltid har 18 hål 

av hög kvalité öppna för spel även när arbete utförs på andra greener på området.  

 

Exempel på aktiviteter som ska genomföras 2021: 

Under vintern 2020/2021 kommer främre delen av dammen på hål 3 att utökas. Det är ett led i att 

öka säkerheten mot de boende till vänster om hålet och högt prioriterat enligt 

Banutvecklingsplanen. Samtidigt med detta arbete behöver el och vatten dras om till 

sommarstugorna norr om tee 2  

Under våren kommer arbetet fokuseras på etablering av de nyanlagda ytorna på vårt extrahål och 

kring dammen på hål 3.  

Vid gynnsam vår kan det också bli aktuellt att påbörja dräneringen av fairway 5. 

Fortsatt dressning av våra approachytor och greenområden kommer göras likt 2020. Detta för att 

förbereda ytorna för nedklippning och större avrinningsytor runt greenområden inom ett antal år.  

I enighet med avverkningsplanen kommer fortsatt gallring ske, främst mellan nuvarande hål 17 

och 18. All gallring görs för förbättrad ljus och luftväxling.  

Ettårsröjning av sly sker varje vinter. Stubbfräsning skedde våren 2019. Vi kommer ha ytterligare 

stubbar att fräsa till våren 2021. Kontakt är tagen med Fräsgubben AB. 

Under hösten är planen att enligt framtagen prioriteringslista i BUG börja ombyggnationen av 

green och greenområde på hål 6. 

 

 

Nedan det som BK prioriterats som 1  

 

• Greenerna och fairways bör hålla samma standard som 2020. Analys från hösten 2020 ger 

vägledning för fortsatt förbättrad kvalité. Fortsatt inriktning på bollrull och jämnhet. 

Vältning och luftning (både ytstick och djup) är prioriterat för att bibehålla ett bra rotdjup 

och friskt gräs.  

 

En ny såmaskin inköptes inför säsongen 2019. Tack vare den kan vi genomföra hjälpsådd 

av ädelgräs på såväl green som approchytor. Detta har genomförts 2020 med lyckat 

resultat och görs för att få en gräsblandning på banan som är tåligare mot framförallt 

övervintringssvamp och is. Förhoppningen är att över tid minska vinterskador på både 

green och approchytor. 
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Även en nya luftare köptes in under 2019, Toro Pro Core 648. Den gör att vi i 

skötselplanen har som mål att förbättra luftningen och thatchbearbetningen på även tees 

och approchytor. Under både 2019 och 2020 har den målsättningen infriats. 

 

Nedan det som BK prioriterat som 2 

• Fortsatt intensivt dressprogram för greener, greenområden och fairways 

• Ljus och luft insläpp via avverkning. Stubbfräsning 

• Dränerings- och avvattningsarbetet 

• Teeutveckling. Avjämning och nybyggnation. 

 

De frågor vi bör arbeta närmast med vad gäller bana/anläggning är: 

• Extern säkerhet, hål  3 

• Greenbyggnation äldre greener (prio 1: 6, 7, 8 och prio 2: 11, 14) inom 1 – 5 år 

• Fortsatt dressning fw, approach och greenområden 

• Fortsatt utveckling och förbättring av diken och avvattning kring hålen. 

• Avjämnade och förbättrade teeytor. 

• Utveckling av bevattningsanläggningen.  

• Klubbens övningsområden. Rangearbetet är påbörjat och planering och budget för ansökan 

av bidrag för ny träningsgreen där gamla tee 1 låg ska påbörjas under vintern 2020/2021.  

 

Det här ska vi utveckla 2021: 

• Effektivisera och planera de ideella aktiviteterna med banpersonalen så att bästa resultat 

uppnås, styrande i arbetet är Banchef och ordförande för kommittén.  

• Kontinuerliga avstämningar med Banchef om vilka aktiviteter prioriteras och vad BK kan 

hjälpa till med.   
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Verksamhetsplan Damkommittén 2021 

Vision 

Klubbens damkommitté skall verka för en ökad samvaro och klubbkänsla för klubbens damer. 

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 tävlingar och därefter i 

Västmanlands olika damseriespel. 

 

Nulägesanalys 

Deltagandet i damdagarna minskade något denna säsong, troligen pga. av pandemin. Vi minskade 

dock från 26 till 23 i vilket var bra utifrån rådande omständigheter. Många nya medlemmar har 

kommit. Målsättning är att fortsätta hitta former för att fler ska delta i våra damdagar. Vi testade 

idéer under säsongen som slog väl ut och som kan vidareutvecklas under detta år. Idéer och tankar 

har samlats in under säsongsavslutningen inför kommitténs planering för 2021 års damprogram.  

Målsättning 2021 

Målet är att öka deltagarantalet på våra damdagar som i snitt har varit 23 st. per spelkväll. 

Ytterligare ett mål blir att öka andelen yngre damer som deltar i damkvällarna dvs. ca 55 år och 

yngre genom riktade insatser.  

Målet för vårt deltagande i Västmanlands olika serier och matchspel är att återta de vandringspris 

som vi lämnat ifrån oss 2020 och behålla D70 då den serien återupptas. 

 

Strategi 

Våra damaktiviteter ska upplevas som inkluderande, vänliga och lustfyllda så att de lockar till 

ytterligare deltagande. Uppföljande samtal med nya damer som ansluter ska genomföras för att 

höra hur de upplever att komma som ny till damkvällarna. Nya deltagare värvas aktivt under året 

genom riktade åtgärder och ska tas väl om hand då de kommer till våra aktiviteter.  

 

Inriktning 2021 

Under 2021 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 skoj-tävlingar 

över nio hål, så fortsätter vi med detta. Det lättar på tävlingstrycket.  

Vi kommer att fortsätta med möjligheten att välja att spela 18 hål eller 9 hål vid ett antal tillfällen 

per säsong, då dessa tävlingar dragit flest deltagare. Några av dessa tillfällen kommer 

förhoppningsvis att kunna avslutas med en enkel måltid och samvaro på klubbhuset. 

Vi fortsätter med damdagen på måndag då det fallit väl ut. Vi hoppas valet av dag medför att fler 

tar tillfället i akt att delta i seniorernas populära Onsdagsmix.   
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Verksamhetsplan Juniorkommittén 2021 

 

Under 2021 är målet att ge juniorverksamheten en nystart och mer energi. Vi vill bygga för 

framtiden och genom det satsa på juniorverksamhet. Det ska vi göra genom att: 

 

• Klubben ska anställa en idrottsansvarig/tränare vars tjänst kombineras med en kanslistjänst 

• Skapa en juniorkommitté vars första uppgift blir att ta fram en vision, värdeord och mål med 

tydliga nyckeltal för juniorverksamheten. Därefter skapar vi en verksamhetsplan med tydligt 

innehåll av aktiviteter. 

• Arrangera Sommarlovsgolf där vi ger barn och unga möjligheten att prova på golf.  

• Arrangera sommarläger för juniorer 

• Skapa spel- och träningstillfällen för juniorer, t ex Glassgolf under sommarlovet i syfte att fler 

juniorer ska komma ut på banan och utveckla sitt golfspel.  

• Om möjligt delta i JSM-klubblag 

• Utbilda fler ledare i Golfens ledarskapsutbildning steg 1 och steg 2 

• Skapa aktiviteter på och vid sidan om golfbanan i syfte att skapa en glädje och gemenskap till att 

fortsätta vilja spela golf och utvecklas 

• Utveckla information på hemsidan och arbeta aktivt med att sprida information om alla aktiviteter 

och träningar till klubbens alla juniorer.  

 

/sammanfattat av Josefin Odenring, klubbchef Västerås Golfklubb 

 

*En uppdaterad verksamhetsplan för juniorkommittén kommer att presenteras av vår nya idrottsansvarig på 

vårsårsmötet 2021 för att han/hon ska kunna sätta egna mål, visionen och planer för denna verksamhet.  

 

Verksamhetsplan Klubbhuskommittén 2021 

 

• Ta ansvar för skötseln kring klubbhuset. 

• Lämna förslag till vad som ska åtgärdas, söka anslag, tidsätta och upprätta flerårsplan. 

• Utreda ventilation av klubbhuset med ev. kyla. 

• Lösa kyla och värme i omklädningsrum och tävlingskansli.   

• Plantera färdigt i slänten mot parkering utefter gångväg från parkering. 

• Byta trallvirke och trappor till omklädningsrum och tävlingskansli. 

• Ta bort slipers vid puttinggreenen 

• Förändra uteplatsen framför konferensen 

• Skapa en plantering bakom cykelställen 

• Klubbrum för ungdomar i källaren (under omklädningsrum) 

• Montera evakueringsfläktar i duschrum (verkstaden) 

• Byta tak och ersätta portar mot öster med väggpanel på vagnslidret. 
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• Komplettera restaurangköket med kylanläggning 

• Injustering av ventilationen i klubbhuset 

• Reparera eller byta entrédörr till bollautomaten 

 

Roger Widén, Jan-Inge Bengtsson, Sören Gustavsson, Ingvar Svedberg, Lars-Ove Moselius, 

Danny Kvist 

 

Verksamhetsplan Marknadskommittén 2021 

Vision 

VGK ska vara en attraktiv partner för företag och organisationer genom att skapa största 

möjliga glädje, affärsnytta och mervärde omsatt i Golf och gemenskap i centrum 

 

Syfte 

Att långsiktigt utveckla VGK till att bli den mest eftertraktade mötesplatsen, företrädelsevis 

under golfsäsongen, men även hela året. 

 

Mål 

• Öka intäkter från företagsgolf och sponsring till 2 000 000 

• LETAS finansiera tävlingen med hjälp av partners och aktiviteter 

• Bistå TK med Partners till klubbtävlingarna 

• Vidareutveckla kommitténs arbete med försäljning, samarbetet med sponsrande 

företag samt erbjudna tjänster och sponsorpaket. 

 

Planerade aktiviteter 2021 

• Stödja klubbens ansvariga medarbetare med kontakter och leads och försäljning 

• Fortsätta att utveckla företagsnätverket 

• Genomföra aktiviteter med företagsnätverket enligt lagd plan 

  Genomföra Golfhäftet Partner Cup (nytt för år 2020) 

  Genomföra golftävling för Partners med efterföljande 3-rätters middag och underhållning (nytt 

för år 2020) 

• 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” 

• Växa med 2 personer som kan successivt arbeta med valda delar av vad vi jobbar med 

inom Mk. Ett måste att fler ideella medlemmar engageras i Marknadskommittén. 

• Eftersom beslut fattats att fortsätta arrangera Anna Nordqvist Västerås Open by 

SmartProvider, så ska vi implementera hur vi presenterar det erbjudandet tillsammans 

med det vanliga partnerarbetet 
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Verksamhetsplan Seniorkommittén 2021 

 

Övergripande målbeskrivning 

Under verksamhetsåret 2021 skall Seniorkommittén fortsätta arbeta för att bibehålla, förstärka och 

bredda verksamheten med fokus på tävlingsspelet och Onsdagsmixen.  

Förstärka genom information till medlemmarna om Seniorkommitténs verksamhet som syftar till 

att öka medlemmarnas kunskap om klubbens verksamhet.  

Bredda genom att öka intresset hos fler medlemmar, inklusive damer i Onsdagsmixen, att delta i 

Seniorernas verksamhet som spelare och/eller funktionär genom information och kunskap om 

verksamheten. Målsättningen är inte nödvändigtvis att öka antalet lag utan att få fler medlemmar 

att deltaga i kommitténs aktiviteter. 

 

Ambitionen är att genomföra följande under 2021: 

▪ delta i Västmanlandsserierna för H22+ Scratch, H40, H50, H60 och H70. 

▪ delta i  

- Mellansvenska Scratchserien Div. 1 (dock osäkert om det blir en serie 2021) 

- Mellansvenska Oldboysserien H55 Div. NÖ 

- Mellansvenska Veteranserierna H65 Div.1 och Div.3  

- Mellansvenska Veteranserierna H75 Div. Norr och Div. Mitt  

- Mellansvenska Veteranserien H80 Div. Väst och Div. Öst 

▪ delta i och arrangerar tävlingar i Hösttouren. 

▪ spela klubbtävlingar mot  

- Lidingö GK/Nyköpings GK i 3-stads matchen (styrelsen utser lagledare). 

▪ arrangera de interna tävlingarna Onsdagsmixen och Senior Scramble. 

▪ Fortsätta vinteraktiviteten med bowling för VGK:are. 

 

Medlemmarna blir också inbjudna till de sedvanliga mötena på våren (Upptaktsmöte) och på 

hösten (Höstavslutning). På Upptaktsmötet hålls en genomgång av spelprogram och information 

om lagledare för respektive lag. Vid Höstavslutningen redovisas resultat från samtliga aktiviteter 

inom Seniorkommittén. 

 

Lagledarmöten kommer vid behov också att hållas. Ett på våren för att förbereda lagledare för 

kommande drabbningar och ett på hösten för att följa upp den gångna säsongen. 

 

/Seniorkommittén genom Börje Torstenfelt 
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Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2021 

 

Vision 

Västerås Golfklubbs Tävlingskommitté ska av medlemmar, gäster och 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 

- Att kunna återgå till normalt tävlande efter covid-19. 

- Av våra tävlingar bör de flesta vara sponsrade. 

- Klubbmästerskapet ska samarrangeras med ålders- och handikapp-KM. Prisutdelning 

direkt i anslutning till att tävlingen är slutförd, så att KM-mästarna får gratuleras av 

publiken! 

- Under 2021 kommer Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider arrangeras för 

tredje året.  

- Tävlingsprogram 2021 ska finnas både på hemsida och läggas ut på Facebook. 

- Golfveckan med 6 tävlingsdagar bibehålls även 2021. Målet är att ha en huvudsponsor till 

varje tävlingsdag under golfveckan som står för merparten av prisbordet, men att vi även 

kompletterar detta med golfpriser. 

- Utöka antalet scramble tävlingar. Dvs flera TK-klubbtävlingar med scramble som 

spelform (4-manna, 3-manna, 2-manna, 1-manna scramble) där varje deltävling är en egen 

tävling men också ingår i en scramble-Order of Merit så man kan utse årets scramble 

mästare. Målet är att hitta en sponsor till detta pris. 

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

- Onsdagsmixen och torsdagsliret är populära tävlingsformer som fortsätter som tidigare 

(ingår ej i TK:s ansvar), och är nollbudgeterad och finns med i tävlingsprogrammet.  

- För att locka många till att tävla, så kommer det finnas utlottningspriser såsom sig bör på 

VGK. 

 

Kommitténs organisation 

Ordförande: Stefan Sjöholm Ansvar handikappfrågor: Ainis Noritis, Stefan Sjöholm  

TK inhämtar också expertkompetens enligt nedan:  

Magdalena Sjöholm (golfveckan), Ola Welander (regelfrågor), samt många fler som bidrar med 

inmatning i GIT under våra klubbtävlingar. Stort tack! 



  
 

19 

 

Styrelsens förslag till investeringar för räkenskapsåret 2021 

 

 

Investeringar 2021 Klubbhuskommittén 

Fiber     47 000 kr 

Ny ugn i restaurangköket (exkl. moms)   65 000 kr 

Framtagning underlag (pris) för utbyggnad av  

omklädningsbyggnaden med garage och t ex kontorsutrymme 45 000 kr 

Ljudisolera taket i konferensen                        15 000 kr 

Luftvärmepump till restaurangköket                                 30 000 kr 

Luftvärmepump till banpersonalutrymmena                  30 000 kr 

Takvård (rengöring & impregnering)    20 000 kr 

Summa      252 000 kr 

 

 

Investeringar 2021 Banan 

Maskiner (ink moms) 

Grävmaskin     625 000 kr 

Greenvält     245 000 kr  

Restvärde Ruffklippare    80 000 kr 

1 golfbil     50 000 kr 

Toro GM 3500 Sidewinder    31 750 kr 

Byte av batterier på 2 st elbilar   32 000 kr 

Summa     1 063 750 kr 

 

Banutveckling (ink moms) 

Hål 6     925 000 kr  

Green, greenområde, greenbunkrar, eget upparbetat arbete samt arkitektkostnader 

    

Hål 3     200 000 kr 

Utökning damm (ca. 2500 m3) + el & vatten sommarstugor   
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Diverse     200 000 kr 

Uppbyggnadsmaterial tee och fairway hål 17 & 18  75 000 kr 

Dressmaterial till greenområden och fairways  80 000 kr 

Dränering (delar av fairway hål 5)   15 000 kr 

Nät till tee 1     10 000 kr 

Vägmaterial, kantsten    20 000 kr  

Summa     1 325 000 kr 

 

Banmaterial (ink moms) 

18 st nya teeskyltar, inklusive bolltvätt, sponsorskylt  165 000 kr 

Informationsplattor på varje tee   70 000 kr  

Summa     235 000 kr 

 

 

Totalt investering inköp   2 875 750 kr 
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Styrelsens förslag till resultatbudget för räkenskapsåret 2021 

 

 

INTÄKTER TKR Resultat 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Årsavgifter inklusive skåp-, städ- och autogiro 5177 5 585 5 465 5 549 

Greenfee 1105 1 100 1 721 1 200 

Tävlings- och träningsavgifter 436 430 352 635 

Arrende shop & restaurang 327 335 335 340 

Reklam/branschgolf 1749 1 950 2 029 2 000 

LETAS 592 550 - 615 

Kommunala bidrag 162 150 190 200 

Övriga intäkter 343 273 352 322 

SUMMA INTÄKTER 9892 10 373 10 444 10 861 

   
  

KOSTNADER TKR     

Kommittéer: ungdom, senior, dam, tävling -323 -411                               -300                                 -293                                              

Lokalkostnader, klubbhus -307 -375                                  -375                                 -373                                              

Banan -1839 -1 948                             -2 100                              -1 873                                          

LETAS -553 -550                                  - -615                                              

Reklam och sponsorer -362 -350                                  -350                                 -248                                              

Köpta administrativa tjänster -404 -332                                  -420                                 -432                                              

Avgift SGF och GDF -274 -305                                  -280                                 -297                                              

Personalkostnader -3916 -3 926                               -3 926                              -4 508                                          

Övrigt -741 -626                                  -700                                 -742                                              

SUMMA KOSTNADER -8719 -8 823                               -8 451                              -9 381                                          

   
  

Resultat före avskrivningar 1173 1 550 1 993 1 480 

   
  

Avskrivningar enligt plan -1412 -1 450                               -1 500                              -1 480                                          

   
  

Finansiella poster -1    

     
ÅRETS RESULTAT -240 100 493 0 
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 Valberedningens förslag till styrelse på höstårsmötet 2020  

 

Valberedningen har i sitt förslag valt att kvarstå med 8 ledamöter i styrelsen.  

Enligt VGK:s stadgar skall styrelsen bestå av ordförande och minst 5 och högst 9 övriga 

medlemmar samt högst 3 suppleanter.  

 

Till ordförande för en tid av 1 år: 

Philip Björck 

 

Kvarstående i styrelsen ytterligare 1 år sedan tidigare val: 

Cina Koskinen 

Roger Widén 

Niclas Larsson 

 

Omval för en tid av 2 år: 

Stefan Lundin 

Jonas Ström 

Sara Holmgren 

 

Nyval för en tid av 2 år: 

Carl-Johan Carell 

 

 

//Valberedningen 
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Proposition från styrelsen avseende Banutvecklingsplan 

på Västerås Golfklubb (VGK) 

 

Bakgrund 

Vår viktigaste tillgång är vår bana och därför måste alltid förädling och daglig skötsel 

prioriteras. 2016 godkände årsmötet att arkitekt Johan Benestam skulle ta fram en 

Banutvecklingsplan (Masterplan) för Västerås Golfklubb. Med i processen att ta fram denna plan 

var klubbchef Anders Holmer, Banchef Anders Körberg, Magdalena Sjöholm, Tomas Ljungqvist, 

Gunnar Råde och Martin Strand som tillsammans bildade en banutvecklingsgrupp i syfte att 

tillsammans med Johan arbeta plan en långsiktig plan. Arbetet pågick under två års tid innan 

planen presenterades på ett medlemsmöte den 28 augusti 2018  

 

Följande föreslås av VGKs styrelse 

Styrelsen föreslår att Västerås Golfklubb långsiktigt ska arbeta med att förverkliga den 

banutvecklingsplan som tagits fram i samarbete med banarkitekt Johan Benestam. Fokus är på 

säkerhet och modernisering utan alltför stora ingrepp, samt höjd kvalitet på befintliga greener. 

Banutvecklingsplanen sätter tonen för kommande 15 års period. Visionen är att ständigt utveckla 

och förbättra anläggningen. VGKs banutvecklingsplan är ett levande dokument där ändringar kan 

komma att ske. En sådan process leds av banchef, tillsammans med banutvecklingsgrupp och 

styrelse. På varje höstårsmöte presenteras i verksamhetsplan och investeringsbudgeten de arbeten 

från banutvecklingsplanen som skall genomföras nästkommande år. Då presenteras även 

eventuella ändringar. 

 

Styrelsen yrkar att förslag gällande VGKs banutvecklingsplan godkänns.  

 

 

 

Västerås den 28 oktober 2020 

 

 

* Besök VGKs hemsida för att läsa mer om banutvecklingsplanen: 

https://vasterasgk.se/banan/vgks-banutvecklingsplan/ 


