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Kallelse till VGK höstårsmöte 2021-11-30 kl. 18:30 

 

 

 

 

Höstårsmöte 

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.  

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen alternativt digitalt via Zoom för den som vill det, 

tisdag den 30 november kl 18.30. 

Vill du delta digitalt på årsmötet behöver anmälan mailas till info@vasterasgk.se. Länken till 

mötet mailas ut senast ett dygn innan mötet.  

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på fika. Den som önskar sådan ombeds att 

anmäla sig till VGK:s kansli senast fredag den 26 november av hänsyn till beställningen, 

info@vasterasgk.se eller 021-448 4702. 

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

en vecka före årsmötet. 

 

I årsmöteshandlingarna ingår: 

• Förslag till föredragningslista 

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

för verksamhetsåret 2022, samt verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhets- och räkenskapsår. 

• Valberedningens förslag till styrelse 

• Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

Välkommen! 

/Styrelsen Västerås Golfklubb 
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Förslag till föredragningslista Västerås Golfklubb 

Årsmöte – höst 2021-11-30 

 

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 justerare, 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 

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 2022 

 

Styrelsen i Västerås Golfklubb bestående av 

 

Ordförande  Philip Björck 

Sekreterare  Cina Koskinen 

Kassör  Jonas Ström 

Ledamot  Roger Widén  

Ledamot  Stefan Lundin  

Ledamot  Carl-Johan Carell 

Ledamot  Sara Litzén 

Ledamot  Niclas Larsson 

 

avger härmed förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022.    

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag till årsavgifter 2022 
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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 (helgdagar, samt efter kl.15 på vardagar): Styrelsen föreslår 

förändrat pris till 50% av aktuell greenfee. 

 

Distansmedlem boende utomlands (helgdagar, samt efter kl.15 på vardagar): Styrelsen föreslår 

förändrat pris till 50% av aktuell greenfee. 

 

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 2022 

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. Kommande år kommer att innehålla fortsatt arbete i att skapa en 

effektiv och hållbar organisation på lång sikt. Under 2022 kommer klubben att rekrytera och 

anställa en marknadschef som inlednings kommer att jobba sida vid sida med Anders Holmer. Det 

är viktigt att Västerås Golfklubb kontinuerligt arbetar med arbetsmiljö för vår existerande och 

framtida personal, samt för alla ideella som är med och bidrar i verksamheten.   
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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 2022 att vara med i Golfhäftet. 

 

Västerås Golfklubb anordnade under året Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider, en 

internationell tävling på LETAS, undertouren till Europatouren för damer. Det var klubbens tredje 

och sista år som arrangör för tävlingen. Tävlingen arrangerades som ett led i klubbens ambition att 

satsa på unga flickor samt visionen att vara en attraktiv golfklubb med en bana i toppskick. 

Tävlingen gick med plus alla tre åren vilket är pengar som gått in till klubbens övriga verksamhet. 

 

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 100 000 kr. Motiveringen för detta är att klubben står inför en 

fortsatt utveckling av organisationen för att bygga för framtiden samt stora investeringar i banan.  

 

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.   

 

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 2022 

Se Verksamhetsplan banan. 

 

Fokusområde Organisation 2022 

Vision 

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

beslutsvägar.   

 

Mål 

• Verka för mer och effektiv kommunikation 

• Anställa en marknadschef  

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

bra och får möjlighet till kompetensutveckling  

  

Aktiviteter 2022 

• Aktivt arbete med utveckling och förankring av klubbens positionering 

• Stimuli för att öka intresset för ideellt arbete 



  

 

8 

 

• 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 

• Genomföra gästundersökningar 

• Golfvärdar på helgerna 

• Koordinering mellan styrelse, kommittéer och arrendatorer 

• Fortsatt utveckling och effektivisering av organisationen 

 

Fokusområde Ekonomi 2022 

Vision 

Stabil ekonomi som möjliggör en långsiktig utveckling av vår verksamhet. 

 

Mål 

• Att 2022 generera ett resultat på 100 000 SEK  

• Greenfeeintäkter överstigande 1 300 000 SEK 

• Att sponsorat och företagsgolf ger intäkter på 2 500 000 SEK  

• Ekonomi är styrelsens och klubbchefens viktigaste ansvarsområde  

  

Aktiviteter 2022 

• 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, bokningsregler etc.  

• Fortsätta digitaliseringen och effektivisering av klubbens fakturering, bokföring & 

leverantörsfakturor.  

 

Fokusområde Medlemsvärden 2022 

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. 

• Ta fram riktade samarbeten med andra klubbar 

 

Aktiviteter 2022 

• 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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• Arbeta fram och paketera nya former av medlemskap inför säsongen 2023 

 

 

Utifrån medlemsundersökningen i Players 1st har följande fokusområden lyfts fram som särskilt 

viktiga att förbättra framåt. Styrelsen kommer under vinter 2021/2022 att arbete fram en plan med 

tydliga mål och åtgärder för att förbättra de utvalda fokusområdena.  

• Speltempo banan 

• Tillgänglighet banan 

• Klubbens medlemsformer 

• Klubben erbjuder möjlighet att bli del i ett socialt nätverk 

• Förutom tävlingar erbjuder klubben andra aktiviteter 

 

 

 

 

 

Solceller Västerås Golfklubb 

 

Solcellerna på klubbhuset har under januari till oktober producerat 49 400 kWh och av dessa har 

vi förbrukat 45 200 kWh själva och sålt 4 200 kWh. Snittpriset under året har varit 1,49 :-/kWh 

vilket motsvarar en besparing på ca 67 300:- under året. Vi har investerat ca 570 000:- efter 

bidraget för anläggningen, så det har blivit en avkastning på 11,8%. Avkastningen blir i år högre 

då elpriset är högt. 

  

Solcellerna på maskinhallen har under januari till oktober producerat 42 800 kWh, av dessa har vi 

förbrukat 18 200 kWh själva och sålt 24 600 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 49 000 kWh. 

Om vi utgår ifrån ett pris på 1,55 kr/kWh så skulle det kostat oss 76 000:- men vi har under 

perioden betalat 37 800 :- så solcellerna har sparat ca 38 200:-. Vi har investerat ca 500 000:- när 

vi får tillbaka bidraget och det ger en avkastning på ca 8%. Besparingen kommer bli större nästa 

år då vi kommer att göra om våra abonnemang.  
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Verksamhetsplan Banan 2022 

 

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 haft glädjande många frivilliga under de 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. 

 

En prioriteringsordning av planen har gjorts och i enighet med den prioriteringen har under 2021 

green och greenområde på hål 6 byggt om. 

 

De dokument för årlig skötsel (drift) 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. 
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Exempel på aktiviteter som genomfördes 2021: 

Alla årets och alla kommande banförbättringar sker i överensstämmelse med 

banutvecklingsplanen.  

 

Dammen på hål tre grävdes ur och förstorades som ett led i att förbättra säkerheten mot husen på 

Älvkullen. Åtgärden gör att det idag krävs ca 30 m längre carry för att nå över dammen och syftar 

till att istället styra spelet mer åt höger vid utslag. 

 

Extrahålet som byggdes om under 2020 öppnades för spel i augusti. Under vintern kördes material 

in till tee och ny vägsträckning mellan extrahålet och hål 17. Tee anlades under försommaren. Mer 

material behöver kompletteras längs slänterna för att dessa inte ska vara för branta. Under arbetet 

med tee och väg har klubben haft att förhålla sig till det fornminnesområde som finns väster om 

anlagd teeyta. Där har inga markarbeten fått utföras. 

 

I augusti/september byggdes green och greenområde på hål 6 om. Totalt ca 4000 kvm inkl. två 

bunkrar. Planen är att öppna hålet för spel under sensommaren 2022. 

 

Under våren anlades approachbevattning på hål 10 och 13. Under våren separerades också 

bevattningen mellan gul och röd tee på hål 13. Under hösten har teebevattning till orange tee på 

hål 13 och 15 installerats. 

 

Nya teeplattor är på plats på samtliga tees med info om par och hålets längd. Till 2022 ska varje 

hål kompletteras med större teeskylt. Avståndsplattor till fairway har även de kommit på plats. 

 

Dammen på hål 18 är grovt planerad. Under vintern får massorna frysa ihop och förhoppningen är 

att det ska gå att finplanera och så till våren 2022. 

 

Vid gynnsamt väder kommer dränering av fairway 5 att påbörjas under november (2021) månad. 

Totalt ska ca 1000 m dränering anläggas och anslutas till tidigare anlagda brunnar. 

 

Exempel på aktiviteter som ska genomföras 2022: 

Under vinter/våren 2022 kommer tee på hål 7 att snyggas till med bland annat ny matta. Större 

renovering av teet sker i samband med renoveringen av greenområdet, detta medan hela hålet då 

är avstängt.  

 

Blir vintern gynnsamt kommer ytterligare massor köras till vägslänterna mellan hål 17 och 

extrahål för att göras dessa mindre branta. 

 

Under våren kommer nya tees att anläggas på hål 6, detta medan hålet redan är avstängt. 

 

Den stora torvgreen mellan hål 2 och 3 har redan nu förberetts för nysådd och kommer finjusteras 

och sås till våren 2022. Det nya gräset kommer sedan användas till renovering av våra tees. 
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Bunkerrenoveringen fortsätter likt 2021. Under 2021 renoverades ca 15 bunkrar och planen är att 

gräva ur samma antal under 2022. Syftet är att förbättra och förtydliga bunkerkanten samtidigt 

som sandnivån och dränering kan kontrolleras och underhållas.   

    

Under våren kommer arbetet fokuseras på etablering av de nyanlagda ytorna på hål 6.  

 

Fortsatt dressning av våra approachytor och greenområden kommer göras likt 2021. Detta för att 

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

Utökad dressning är planerad till fairways där vi räknar med att tredubbla mängden sand. Syftet 

med all dressning är att förbättra förutsättningarna för gräset, torrare och friskare, vilket ger bättre 

spelupplevelse för golfaren.  

 

I enighet med avverkningsplanen kommer fortsatt gallring ske, främst mellan nuvarande hål 1 och 

5. All gallring görs för förbättrad ljus och luftväxling.  

 

Ettårsröjning av sly sker varje vinter. Kompletterande stubbfräsning sker vid behov. 

 

Under sensommar/höst är planen att enligt framtagen prioriteringslista i BUG börja 

ombyggnationen av green och greenområde på hål 8. 

 

Nedan det som BK prioriterat som prio 1  

• Greenerna och fairways bör hålla samma standard som 2021. Analys från hösten 2021 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.  

• Utökat dressprogram för greenområden och fairways i syfte att förbättra gräskvalité och 

spelupplevelse. 

 

Nedan det som BK prioriterat som prio 2 

• Dränerings- och avvattningsarbetet 

• Teeutveckling. Avjämning och nybyggnation. 

• Ljus och luft insläpp via avverkning. Stubbfräsning 

• Stödsådd av ädelgräs på approachytor för bättre härdighet 

  

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

• Klubbens övningsområden. Från höstårsmöte 2020 adderades följande som en målformulering: 

“Eftersom klubben ska satsa mer på juniorverksamhet bör styrelsen se till att förbättra 

träningsområdet mellan hål 18 och Skerikesvägen så långt möjligt”. Planering och budget för 

ansökan av bidrag för ny träningsgreen där gamla tee 1 låg tillsammans med ytan vid parkeringen 

ska därför påbörjas under vintern 2021/2022 med ambitionen att påbörja ombyggnationen av 

dessa ytor under 2023. Förslaget är därmed att bryta den prioriteringsordning om att renovera de 

äldre greenerna till att utveckla klubbens träningsområden från 2023, då det går i linje med 
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feedback från årsmötet, medlemsundersökningen, banutvecklingsgruppen samt den satsning på 

juniorverksamhet som klubben under 2021 startade.  

• Greenbyggnation (äldre greener), inom 1 – 5 år 

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

• Utveckling av bevattningsanläggningen.  

 

Det här ska vi utveckla 2022: 

• 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 2022 

 

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 övriga tävlingar och därefter i 

Västmanlands olika damseriespel. 

 

Nulägesanalys 

Deltagandet i damdagarna var högre i början men minskade mot slutet. Det beror troligen på att 

pandemin avtog efter sommaren och man passade på att resa och göra annat, som man saknat 

tidigare. Vi har i snitt varit drygt 23 deltagare, som föregående år, vilket är bra utifrån rådande 

omständigheter. Några nya medlemmar har tillkommit även denna säsong. 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 2022 års damprogram.  

 

Målsättning 2022 

Målet är att öka deltagarantalet på våra damdagar som i snitt har varit 23 st per spelkväll till 25. 

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 behålla vandringspriset 

i Damer Vardag och att återta vandringspriset för D70 då den serien återupptas. När det gäller 

Damer Helg är målet att engagera gruppen 55-65 år för att lyckas bättre än i år då vi tappade 

placeringar på slutet. 

 

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 2022 

Under 2022 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 2022 

 
Under 2022 är målet att fortsätta bygga en stark juniorverksamhet genom att ha en bred 

verksamhet med god kvalité. Vi vill bygga för framtiden och genom det satsa på vår 

juniorverksamhet.  

 

Det ska vi göra genom att:  

• Klubben har anställt en idrottsansvarig/tränare under 2021 vars tjänst kombineras med en 

kanslisttjänst. Den tjänsten kommer fortsätta tillsvidare. 

• Skapa en junior/ idrottskommitté vars första uppgift blir att ta fram en vision, värdeord och 

mål med tydliga nyckeltal för juniorverksamheten. Därefter skapar vi en lånsiktigplan med 

tydligt innehåll av aktiviteter.  

• Fortsätta bedriva verksamhet som gör att vi behåller befintliga juniorer, få fler juniorer 

som är aktiva i vår träningsverksamhet och aktivt rekrytera fler juniorer genom olika 

samarbeten med skolor, föreningar och andra organisationer med inriktning att få fler tjejer 

in i golfen. 

 

Junior medlemmar  

          2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mål 2022 

Antal juniorer 157 164 160 130 183 234 240 

Andel juniorer 12,32% 12,63% 13,07% 11,11% 14,19% 17,36% 18% 

 

Köns och åldersfördelning 2021 

Ålder <5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totalt 

Mål 

2022 

Flickor 0 0 2 4 1 3 4 1 1 1 1 0 4 5 2 0 0 0 29 40 

Pojkar 0 0 8 11 3 9 12 5 8 5 7 13 13 22 26 17 27 19 205 200 

 

Andel juniorer i träningsverksamheten 2021 

Antal juniorer 234   Mål 2022 

Deltog i träning 81 35% 45% 

Deltog ej 153 65% 55% 

 

• Arrangera sommarlovsgolf under två veckor där vi ger barn och unga möjligheten att 

prova på golf.  

• Arrangera ett 4-dagars sommarläger för våra juniorer. 

• Utöka spel- och träningstillfällen för juniorer, i syfte att fler juniorer ska komma ut på 

banan och utveckla sitt golfspel. 

• Träna året runt med grupperna från 13 år och uppåt. 

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

till att fortsätta vilja spela golf och utvecklas.  
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• Utveckla information på hemsidan och arbeta aktivt med att sprida information om alla 

aktiviteter och träningar till klubbens alla juniorer.  

 

Tävlingsverksamhet 

• Få fler deltagande juniorer i både interna och externa tävlingar. 

• Representera VGK i västmanlandsserien och försvara segern i pojk-serien från 2021 och 

utöka antalet deltagare både på tjej & pojksidan från 10 till 15 spelare.   

• JSM-klubblag har som mål att ta sig till slutspel bland dem 16 bästa i Sverige. 

• Vi kommer arrangera Teen Tour Cup, Teen Tour First och JDM. 

• Målsättningen är att fortsätta att avancera i klubb-rankingen på juniorsidan. 

• Arrangera klubbtävlingar för juniorer. 

 

 
Plac i Distrikt 

Plac i Sverige Klubb Spelare/tävlingar Poäng 

1 44 Ängsö Golfklubb 13/91 56,27 

2 49 Frösåker Golfklubb  6/45 51,68 

3 83 Fagersta Golfklubb  3/12 24,36 

4 87 Västerås Golfklubb  7/46 22,31 

5 113 Fullerö Golfklubb  3/22 14,46 

6 147 Skerike Golfklubb  2/17 6,47 

7 159 Surahammars Golfklubb  1/5 4,00 

8 176 Sala Golfklubb  2/8 2,23 

 

Historik 

År Rankinglista Placering Poäng Spelare Tävlingar 

2021 SGF Golf Ranking Klubb Junior 87 22,31 7 46 

2020 SGF Golf Ranking Klubb Junior 113 11,38 4 20 

2019 SGF Golf Ranking Klubb Junior 153 6,16 3 20 

2018 SGF Golf Ranking Klubb Junior 165 4,95 2 15 

2017 SGF Golf Ranking Klubb Junior 205 1,31 2 16 

2016 SGF Golf Ranking Klubb Junior 107 19,89 2 30 

 

Ledare 

 

 

 

 

 

• Utöka antalet ledare och utbilda fler ledare i Golfens ledarskapsutbildning GL1 och GL2. 

• Arrangera ledarträningar en gång i månaden för att stärka ledarnas golfkunnande och 

ledaregenskaper.  

/sammanfattat av Emil Madsen, tränare/ idrottsansvarig Västerås Golfklubb  

  2019 2020 2021 Mål 2022 

Ledare 6 6 15 18 

Utb GL1 9 9 18 20 

Utb GL2 0 0 0 6 

https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=166&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=166&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=212&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=212&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=124&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=124&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=16&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=16&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=223&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=223&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=337&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=337&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=245&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=245&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=119&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/guide/team_sgfrankres.asp?teamID=119&PER=2021&Lista=HJ
https://golfdata.se/sgfrank/ranking.asp?LIST=TRUE&PER=2021&TOUR=HJ&TYP=1&SORT=R
https://golfdata.se/sgfrank/ranking.asp?LIST=TRUE&PER=2020&TOUR=HJ&TYP=1&SORT=R
https://golfdata.se/sgfrank/ranking.asp?LIST=TRUE&PER=2019&TOUR=HJ&TYP=1&SORT=R
https://golfdata.se/sgfrank/ranking.asp?LIST=TRUE&PER=2018&TOUR=HJ&TYP=1&SORT=R
https://golfdata.se/sgfrank/ranking.asp?LIST=TRUE&PER=2017&TOUR=HJ&TYP=1&SORT=R
https://golfdata.se/sgfrank/ranking.asp?LIST=TRUE&PER=2016&TOUR=HJ&TYP=1&SORT=R
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Verksamhetsplan Klubbhuskommittén 2022 

 

• Ta ansvar för skötseln av fastigheter tillhörande VGK 

• Ta ansvar för skötsel av markområden kring fastigheterna 

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

 

Roger Widén, Jan-Inge Bengtsson, Sören Gustavsson, Ingvar Svedberg med gröna gruppen,  

Lars-Ove Moselius, Danny Kvist, Per-Inge Larsson 

 

 

Verksamhetsplan Marknadskommittén 2022 

 

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 partners till 2 500 000  

• Byta namn till Västerås Business Club (VBC) och ta fram en logga för den samma. 

• Anställa en ny marknadschef från augusti  

• Utveckla nya intäktskällor, som inte direkt berör spel på banan eller medlemskap 

• Bistå Tävlingskommittén med Partners till klubbtävlingarna  

 

 

Planerade aktiviteter 2022 

• Stödja klubben, i första hand strategiskt och i samband med aktiviteter. 

• Fortsätta att utveckla Business Club 

• Genomföra aktiviteter med VBC enligt lagd plan 

• Genomföra golftävling för partners med efterföljande 3-rätters middag och underhållning  

• Genomföra/ Utvärdera enkät med samtliga Partners  

• Genomföra en golfresa tillsammans med våra större partners 

• Fortsatt utveckling av kvinnliga nätverksträffar som startade 2021 

• Se över hur vill arbeta med MK i framtiden. Bygga en långsiktig plan för arbetet med marknad 

 

 



  

 

18 

 

Verksamhetsplan Seniorkommittén 2022 

 

Övergripande målbeskrivning 

Under verksamhetsåret 2022 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 delta i kommitténs aktiviteter. 

 

Ambitionen är att genomföra följande under 2022: 

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

▪ delta i  

- Mellansvenska Oldboysserien H55 Div. NÖ 

- Mellansvenska Veteranserierna H65 Div.1 och Div.3 (ev avstår vi Div 3 laget) 

- Mellansvenska Veteranserierna H75 Div. Norr och Div. Mitt  

- Mellansvenska Veteranserien H80 Div. Öst (möjligen 2 lag i Öst om det går att ordna, däremot 

avstår vi Div Väst 2022) 

▪ 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 2022 

 

Vision 

Västerås Golfklubbs Tävlingskommitté ska av medlemmar, gäster och sponsorer uppfattas som 

kunniga och engagerade. Klubbens gemensamma tävlingsprogram som organiseras av 

Tävlingskommittén 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 en normal och full tävlingssäsong efter covid-19. 

- Av våra tävlingar bör de flesta vara sponsrade. 

- Klubbmästerskapet ska samarrangeras med ålders- och handikapp-KM och spelas över 36+18 hål 

(handikapp-KM 18+18). 

- Tävlingsprogram 2022 ska finnas på Min Golf och även göras reklam för på VGK’s hemsida och 

Facebook. 

- Golfveckan utökas till 7 tävlingsdagar till 2022. 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. 

- Valfri tee för TK-klubbtävlingar, dock alla scramble tävlingar undantagna. 

- 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: kansli tills ny ordförande är tillsatt 

Ansvar handikappfrågor: Ainis Noritis  

TK inhämtar också expertkompetens enligt nedan:  

Ola Welander (regelfrågor), samt många fler som bidrar med inmatning i GIT under våra 

klubbtävlingar. Stort tack! 
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Styrelsens förslag till investeringar för räkenskapsåret 2022 

 

Investeringar 2022 Klubbhuskommittén 

Hopkoppling av elnät mellan maskinhall och klubbhus 75.000 kr 

Investeringar kök    100.000 kr 

- Diskmaskin 50.000 kr 

- Induktionsspis 48.000 kr  

(15 tkr försäljning av befintlig spis och diskmaskin) 

- Grönsaksskärare 17.000 kr  

Summa      175.000 kr 

 

Investeringar 2022 Banan 

Maskiner (ink moms) 

Stålbandslarver grävmaskin   70.000 kr 

Dräningssläde    25.000 kr 

Vertikalskärningsknivar    20.000 kr 

Traktorkärra     170.000 kr 

Summa     285.000 kr 

 

Banutveckling (ink moms) 

Byggnation tees (gul & röd) hål 6   40.000 kr 

Renovering stora torvgreenen, 10 cm växtbädd+sådd  70.000 kr 

Hål 8     1.300.000 kr 

Bunkerrenovering    60.000 kr 

Fairwaydressning    150.000 kr 

Dränering & bevattning Apps   40.000 kr 

Toalett banan    156.250 kr 

Summa     1.816.250 kr 

 

Banmaterial (ink moms) 

Nya skyltar klubbhus & banan   60.000 kr 

Summa     60.000 kr 

 

Totalt investering inköp   2.336.250 kr 
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Styrelsens förslag till resultatbudget för räkenskapsåret 2022 

 

INTÄKTER TKR 

Resultat  

2020 

Budget  

2021 

Prognos 

 2021 

Budget   

2022 

Årsavgifter inklusive skåp-, städ- och autogiro 5544 5549 6272 6393 

Greenfee 1721 1200 1306 1300 

Tävlings- och träningsavgifter 394 635 535 570 

Arrende shop & restaurang 298 340 341 340 

Reklam/branschgolf 1975 2000 2533 2500 

Försäljning Golfhäftet 133 90 136 130 

LETAS 0 615 555 0 

Kommunala bidrag 196 200 288 220 

Övriga intäkter 293 232 188 313 

SUMMA INTÄKTER 10554 10861 12154 11766 
     

 

KOSTNADER TKR     

Kommittéer: ungdom, senior, dam, tävling, Torsdagslir -297 -293 -445 -583 

Lokalkostnader, klubbhus -364 -477 -426 -488 

Banan -2193 -1873 -2256 -2334 

LETAS 0 -615 -488 0 

Reklam och sponsorer -323 -350 -239 -320 

Köpta administrativa tjänster -394 -432 -587 -460 

IT -166 -132 -219 -208 

Leasing golfbilar -56 -24 -30 -30 

Inköp Golfhäftet -129 -22 -57 -70 

Försäkringar & bevakning -99 -92 -141 -95 

Scorekort, banguide & kontorsmaterial -48 -56 -81 -44 

Avgift SGF och GDF -293 -297 -297 -297 

Personalkostnader -3919 -4566 -4939 -5139 

Övrigt -269 -152 -256 -199 

SUMMA KOSTNADER -8550 -9381 -10461 -10266 

Resultat före avskrivningar 2004 1480 1693 1500 

Avskrivningar enligt plan -1417 -1480 -1505 -1400 

Finansiella poster -1    
Resultat före finansiella poster     
ÅRETS RESULTAT 586 0 188 100 
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 Valberedningens förslag till styrelse på höstårsmötet 2021  

 

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: 

Stefan Lundin 

Jonas Ström 

Sara Litzén 

Carl-Johan Carell 

 

Omval för en tid av 2 år: 

Cina Koskinen 

Niclas Larsson 

 

 

Nyval för en tid av 2 år: 

Lars Lindqvist 

 

 

//Valberedningen 

 


