
Kallelse till Kristinehamns Golfklubb Höstmöte 2022 

 Onsdagen den 30 november kl. 18:30 

 Lokal: Kristinehamn CCC, Hörsalen  

 

Innan höstmötets öppnande – Stefan Jansson från SGF, informerar om 50/50 

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet  

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

4. Fastställande av föredragningslista  

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet  

7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det 
kommande verksamhets- och räkenskapsåret (Se handlingar för dokument) 

8. Fastställande av ägardirektiv, för klubbens dotterbolag Kristinehamns Golfklubb Drifts AB, 
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret  

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (Se handlingar för 
dokument) 
- Styrelsemotion, Stadgeändring (verksamhetsidé, värdegrunder, vision) 
- Styrelsemotion, Bansträckningsfrågan 
- Medlemsmotion, Orange Tee 

10. Övriga frågor (information och diskussion) 

11. Avslutning 

- Prisutdelning KM 
- Information från kommittéer 



Förslag Budget 2023 för Föreningen och Bolaget
Den 1 november 2022

Beloppen i tkr
Intäkter Koncern Bolag Förening
Spelavgift 2 800 2 800 0
Greenfee 550 550 0
Medlemsavgifter 450 0 450
Sponsring 300 300 0
Tävlingar 430 430 0
Range 250 250 0
Shop 250 250 0
Vänerkortet, Golfhäftet 250 250 0
Golfbil 80 80 0
Hyrvagn 10 10 0
Vagnsbod 35 35 0
Hyresintäkter Padel 0 0 0
Delsumma 5 405 4 955 450

Övriga intäkter Koncern Bolag Förening
Restaurang, brutto, elkostn 60 60
Torpet 100 0 100
Ställplatser 40 40
Övriga intäkter 30 30
Anläggningsstöd 100 100
Delsumma 330 100 230

Summa intäkter 5 735 5 055 680

Kostnader Koncern Bolag Förening
Shop 150 150 0
Golfbil 56 56 0
Tävling 60 60 0
Juniorverksamhet 50 50
Delsumma 316 266 50

Övriga externa kostnader, del av Koncern Bolag Förening
Svenska Golfförbundet 175 0 175
Värmlands Golfförbund 15 0 15
Tomträttsavgift 10 0 10

200 0 200

Räntekostnader 331 1 330

Avskrivningar Koncern Bolag Förening
Byggnader 295 0 295
Markanläggningar 168 0 168
Maskiner o. inventarier 290 24 266
S:a Avskrivningar 754 24 730

Summa kostnader 1 601 291 1 310

Intäkter kostnader 4 134 4 764 630

Kostnader för fortsatt analys
Banan
Övriga externa kostnader, återstående 4 484
Personalkostnader kansli
Bugeterat resultat 350

Likviditet
Avskrivningar 754
Amorteringar 400
Delsumma 354
Resultat 350
Förändring av banksaldo 4 1
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Medlems- och spelavgifter vid Kristinehamn Golfklubb 2023. 

Medlemsavgift. 600 kr per år. 
Samtliga medlemmar kommer att erlägga medlemsavgift under 2023. 

Spelavgifter 

Medlemskapstyp Pris per år 
Guldmedlem 6300 kr 
Guldmedlem Plus 2000 kr 
Silvermedlem 5400 kr 
Bronsmedlem 3300 kr 
Non Resident 3300 kr 
Dubbelmedlem 3300 kr 
Studentmedlem 3300 kr 
Junior 0-17 år 700 kr 
Junior 18- 21 år 1700 kr 
Avgiftsbefriad junior 0 kr 
Nybörjare t.o.m. 21 år. År 1  300 kr 
Nybörjare t.o.m. 21 år. År 2 600 kr 
Nybörjare t.o.m. 21 år. År 3 900 kr 
Nybörjare. År 1 1800 kr 
Nybörjare. År 2 2800 kr 
Nybörjare. År 3 3300 kr 
Passiv 0 kr 
Personal KGK 0 kr 

 

 

 

Styrelsen 

 

 

 



1 
 

 

Verksamhetsplan för Kristinehamn Golfklubb 2023. 
1. Bibehålla klubbens ekonomi och verka för attraktiva golfaktiviteter.  
2. Verka för att bibehålla befintliga samt öka antalet medlemmar. 
3. Verka för en levande och jämlik förening där medlemmar och gäster ska kunna spela 

och umgås på lika villkor 
4. Verka för att stärka klubbkänslan, genom att öka medlemmarnas delaktighet och 

engagemang i klubbens kommittéarbete och övrig verksamhet. 
5. Stärka kansliet samt förenkla och förbättra rutinerna i kansliarbetet. 
6. Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse, kommittéer, medlemmar och 

anställda.  
7. Verka för att stärka junior- och ungdomsverksamhet. 
8. Verka för ett möjliggörande av ett ökat nyttjande av golfbanan. 
9. Stärka och utveckla klubbens tävlingsarrangemang. 
10. Verka för en bättre information till medlemmar, sponsorer och övriga målgrupper.  

 

 

Styrelsen 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

o hållas snarast, dock senast under april månad.  

o 
 

o ge bolagets styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med bolagets revisors 
förslag. 

o  

o 
 

o välja om Anders Hernström på 1 år som bolagets revisor. 

 



Motion från Styrelsen i Bansträckningsfrågan

Det underlag som har inkommit från kommittéer samt från medlemsundersökning i Players 1st ger 
inte tillräcklig vägledning för att ett beslut skall kunna tas.

Styrelsen vill beakta följande utifrån kommittéernas sammanställning:

-9 i första hand. Detta 
utifrån svårighetsgrad och kupering.

Vi har en 18 hålsbana och det behövs faciliteter såsom restaurang, vattenutkastare, kiosk vid 
varvningen.

Styrelsens förslag är att utlysa en omröstning i frågan där alla medlemmar ges möjlighet att rösta. 
Genom en omröstning får man ett mycket bredare och rättvisare underlag där alla medlemmar har 
chans att påverka.

Omröstningen kommer, om det finns tekniska förutsättningar för det, ske digitalt och säkerställa att 
alla medlemmar får en chans vardera att rösta.



Svar på inkommen motion från bankommittén

Inkommen motion

Orange Tee.

Skapa orange Tee på samtliga 18 hål på Kristinehamns Golfklubb.
Sloopa Tee både för herrar och damer.
Lägg till orange Tee på scorekorten.

Ett relativt billigt sätt att skapa ytterligare ett Tee på vår bana.
Man behöver bara klippa upp en yta 4 x 4 meter. Sätta upp Tee kulor.
De flesta använder peg vid utslag, så det bör inte vara några problem att spela från 
orange tee.

Idag är det för en stor andel spelare med handicap över 26 som spelar från rött som 
har svårt att spela på sitt handicap. Röda tee är, särskilt på de äldsta hålen, för långt 
för spelare med högt handicap. Många med högt handicap tappar sugen när de inte 
kan spela ihop minst 36 poäng.
Vi riskerar att tappa dessa medlemmar!!!

Dessutom kan det var ett lämpligt Tee för våra yngre ungdomar och även nybörjare.

Orange tee har ju funnits tidigare. Något år var orange tee dessutom slopat för 
damer. Tyvärr inte för herrar.

Högaktningsfullt, Bosse Segerud, (581118 020)

Svar från styrelsen

Styrelsen bifaller motion om orange tee.

Styrelsen vill dock göra det tydligt att sloopning av orange tee kommer att 
genomföras först när banan sloopas om under 2023. Detta innebär att det inte 
kommer att vara möjligt registrera resultat innan omsloopningen är genomförd. 

Införandet av orange tee på scoorekort kommer att genomföras till golfsäsongen 
2024.

Inför öppning av banan kommer orange tee att klippas upp och markeras. 

Möjligheten att spela från orange tee finns med som ett utvecklingsområde i 
Kristinehamns golfklubbs 10 åriga utvecklingsplan och under våren 2023 kommer 
uppmätning och utmärkning av orange tee att genomföras.






