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1. Kallelse och föredragningslista
 
Kallelse till höstmöte
Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till 
ordinarie höstmöte, onsdag den 22 november kl. 19.00 på 
Mimers hus. 
 
Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som 
jämte ordföranden skall justera protokollet.
6.  Fastställande av medlemsavgifter samt 
verksamhetsplan och budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret.
• Verksamhetsplan
• Medlemmarnas avgifter
• Budget
7.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner.
8.  Övriga frågor samt avslutning



2. Verksamhetsplan 2018

Allmänt
Fokusområdet  är våra medlemmar. 
Den genomförda enkäten  skall ligga till grund för de strategier som 
vi kommer att jobba med från 2018. 

Arbetet med ”Roligare Golf” fortsätter och förhoppningen är att 
detta skall göra att våra medlemmar stannar kvar i vår klubb samt att 
vi kan locka nya medlemmar. Genom att skapa aktiviteter för alla 
skall vi nå våra mål.

Ekonomi
Budgeten för 2018 är i balans med ett litet överskott. Viktigt fokus 
är arbetet med att få in nya medlemmar. Fortsatt samarbetet med 
klubbar i närområdet om tävling, greenfee-erbjudande och 
medlemserbjudande. 
 
Anläggningen
Ambitionen är att fortsätta hålla en hög standard på hela 
anläggningen. Arbetet med att förbättra 9-hålsbanans standard 
fortsätter. Fortsätta förbättringar av kringområden runt banan 
enligt "Roligare golf".  

Stora investeringar har gjorts i fastigheterna de senaste åren. Detta 
har gjort att fastigheternas standard och värde har höjts rejält. 
Investeringsbehovet är därför inte lika akut som tidigare.

Personal 
Personalsituationen i nuläget är stabil. 
Målsättningen är att vi skall ha en hög service i kansli till medlemmar 
och gäster under högsäsong, samt den bemanning som krävs för att 
banan skall hålla en hög nivå.  

Kansliet kommer under sju månader (april-oktober) att förstärkas 
med 20 timmar i veckan. Denna tjänst skall främst jobba med 
föreningsutveckling.

Idrottssektion
Sektionen kommer att fortsätta att vara en gemensam plattform för 
Idrott, Tävling, Regel&Hcp samt seniorverksamheten. Målet är att skapa 
ett föreningsråd där samtliga kommittéer/sektioner finns 
representerade.

Tävling
Kommer under året 2018 att jobba för att engagera nya personer i 
klubbens tävlingsverksamhet. Lysegårdsveckan kommer genomföras där 
de olika kommitteérna hjälper till att arrangera varsin tävling. 

Målet är att under säsongen bedriva samma antal tävlingar som under 
föregående år. Kommer att fortsätta vårt tävlingssamarbete med  
bästkortsklubbarna för att kunna erbjuda fler tävlingar till våra 
medlemmar.

Senior
Deltagande i GGF:s seriespel med sex lag - H30, H40, H50, H60, H70 och 
H75. En utökad kontinuerlig rapport till sektionsansvarig skall göras 
efter varje tävling. Jobba aktivt för att hitta lagledare till de olika lagen. 
 
Regel och handicap
Genomföra individuell handicaprevision. Se över alla markeringar på 
banan. Utfärda lokala regler. Bistå vid regelträffar. Medverka till att 
engagera medlemmar i sektionen. Kommer att anordna regelkurser.
 
Junior- och elitkommittén
JEK mål för kommande säsong är att fortsätta driva verksamheten inom 
Golfkul, Junior- Bas/Bas XL/Elit och Herrelit.  

JEK kommer fortsättningsvis följa den tävlingsstege som finns beskriven 
i JEK vision 2016. 

Vi kommer även fortsätta med vår Torsdagstour som har varit väldigt 
uppskattad de senaste åren. Vidare kommer vi att utveckla arbetet med 
att kunna erbjuda träning året runt. Samarbetet med Gullbringa som 
startade 2016 kommer att fortsätta. 
Elitverksamheten är under omformning då vi i dagsläget inte har något 
damlag samt att det finns en osäkerhet kring hur mycket herrelitlaget är 
beredda att satsa.



Veteransektionen
Vi kommer även under 2018 att vara med i HCP-serien oss klubbar 
emellan med ett herr- H55+ och ett damlag D50+.
 
Veterankommittén kommer att under 2018 driva 
tävlingsverksamheten likartat 2017 men det administrativa arbetet 
kommer att förändras pga ändringar i kommittén.
 
Under höst och vår deltar ett relativt stort antal av veteranerna i 
underhålls- och förbättringsarbete av banan. Avsikten är att 
fortsätta med detta under 2017/2018.
 
De organiserade vinteraktiviteterna bangolf och simulatorspel 
kombinerat med träning kommer att fortsätta under vintern 
2017/2018.

 

Medlem
Vårt och klubbens mål  (Vision 2013-2018) är att det ska bli Roligare 
Golf och att vi ska bidra till att stärka klubbkänslan och ge alla tillfälle att 
lära känna fler på klubben.

Även nästa år kommer vi arrangera Golf för alla och någon form att 
Mingelgolf.  Ambitionen är att ge medlemmarna tillfälle till spel med 
både nya och gamla bekanta under trevliga former.  Medlemskommittén 
kommer fortsätta med dessa aktiviteter nästa säsong och hoppas nå ut 
till ännu fler. Det blir ett 10-tal Golf för alla. Vi har inget tävlingsmoment 
utan det blir ren sällskapsgolf.  Vi kommer varva vardagar och helgdagar 
och vid vissa tillfällen kommer vi att avsluta med gemensam mat.

Fadderrundorna vill vi utveckla och vi vill involvera vår PRO ännu mer. 
Vi kommer planera för faddergolf över 9 hål vid 6-7 tillfällen. Skulle 
intresset vara stort kan det bli fler tillfällen. Vi har ett 15-tal medlemmar 
som ställer upp och varit beredda att gå ut som faddrar 2017. Till 
säsongen 2018 är målet att nå ut bättre till våra nya golfare i klubben så 
att fler anmäler sig till fadderrundorna. 
Genom att erbjuda fadderrundor hoppas vi  att vi kan locka fler att bli 
medlemmar hos oss. 

Handigolf
Sektionen har som huvuduppgift att tillvarata rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar på golfanläggningen. 
Under 2018 kommer vi fortsätta arbetet med att lokalisera befintliga 
medlemmar med funktionsnedsättningar och erbjuda hjälp med 
exempelvis träning och hjälpmedel.
Ambitionen är att starta Handigolf för nya grupper. Strokepatienter är 
en grupp som vi skall fortsätta att bearbeta för att erbjuda 
rehabiliteringsträning.



3. Medlemmarnas avgifter 
Förslaget innebär att medlemsavgiften höjs med 100:-  för de flesta. 
Motivet till höjningen är ökade kostnader gällande personal och inköp. 
I medlemmarnas avgifter ingår: medlemsavgift, spelavgift och 
träningsavgift.
  
Medlemskategori 2017  2018
 
Premium med spelrätt 6 195 6 295
Premium utan spelrätt 7 195 7 295
Vardag med spelrätt 5 195 5 295
9-håls med spelrätt 3 795 3 895
9-håls utan spelrätt 4 295 4 395
9-håls midi 2 795 2 795
9-håls mini 2 095 2 095
Junior 13-21 1 700 1 700
Junior 0-12 700 700
Passiva 740   740
Maximal familjeavgift 14 500 14 500

Grennefee: 
Vi fortsätter med differentierad greenfee 2018. 
Grundpriset på 18-hålsbanan sätts till 600:- och priset reduceras från den 
nivån. 

På 9-hålsbanan är grundpriset 300:-. 
Juniorer betalar 50%.

Bokningsregler:
Till 2018 införs en ny bokningsregel  gällande de mest attraktiva tiderna 
mellan 9.00-11.00 på helger och röda dagar. 
Premiummedlemmar kan boka dessa tider 5 dagar innan. Övriga 
medlemskategorier och gäster kan boka dessa tider 3 dagar innan.



4. Budget Lysegårdens Golf Budget 17 Prognos 17 Budget 18

Medlemmar 4,750 5,300 5,300

Gäster 1,350 1,350 1,350

Företag 550 475 450

Tävlingar 145 75 100

Övriga intäkter 63 45 45

Nettointäkter 6,858 7,245 7,245

Junior & Elit -300 -300 -275

Fastighet -550 -550 -510

Banan -1,620 -1,680 -1,715

Kansli -400 -400 -440

Personal -3,325 -3,400 -3,650

Avskrivningar Fast -144 -144 -144

Avskrivningar Inv. -36 -48 -48

Nettokostnader -6,375 -6,522 -6,782

Resultat före räntor 483 723 463

Räntekostnader -100 -100 -100

Klubb/bolag resultat 383 623 363



5. Styrelsens förslag/motioner

Inga motioner mottagna.

Inga förslag från styrelsen.


