
VÅRMÖTE  2021-03-30
 

Innehållsförteckning
 1. Kallelse och föredragningslista

 2. Årsredovisning och revisionsberättelse
 

Föredragningslista
Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och 
protokollföras:

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 mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och 
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande 
verksamhetsår
11. Val av: a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. 0-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för 
en tid av 1 år
d. 2 revisorer jämte verksamhetsrevisorer för en tid av ett år. I detta 
val får styrelsens ledamöter ej delta;
e. 1 ledamot i valberedningen för en tid av 3 år.
f. ombud till GDF-möte.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor (information och diskussion).

Väl mött Lysegårdens  GK
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KALLELSE TILL VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB

Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, tisdagen den 30 mars 2021 kl.19.00. 
Mötet hålls digitalt. Anmälan sker på Min Golf. Anmälda erhåller länk som används för att ansluta till mötet 
Länk. Instruktion för att delta via Teams.
Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, §15 resp. 21
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Förvaltningsberättelse
 

Styrelsen och kommittéernas sammansättning:
Styrelse: Ordf. Mathias Edmundsson.
Ledamöter: Anders Robertzon, Tomas Rydén, Eva Johnning, Dag 
Windt, (Lars Hallberg, Robert Svensson, avgått).
Suppleanter: Maria Ericsson, Ann-Sofie Jonsson

Medlem:
Eva Johnning, Pär Johnning

Juniorkommittén: 
Stefan Brorsson, Peder Eilersson, Per Hoff, Mikael Pettersson

Tränare: Markus Forsbohl, Kenneth Nilsson
 

Idrottssektionen: Robert Svensson, Roger Lundberg (tävling), Jan 
Hollstig  (hcp/regel), Markus Forsbohl (idrott)

Handigolfsektionen: 
Fredrik Rubensson, Kjell Lundhag.

                                                      
Veteransektionen: Dag Windt, Ebbe Unger, Stig Erixon, Marja 
Högberg, Claes Sköldbäck, Ann-Christine Erlingsson, Gunno 
Bredberg, Anna-Brita Burgren, Bengt Karlsson, Roger Olsson.

Damkommittén:
Karin Friberg, Gunilla Josefsson, Anette Hjortskog, Annika 
Brattelius, Eva Lundmark, Anita Bergman, Mona Bergman, 
Elizabeth Hermansson

Föreningsrådet: 
Representanter från alla sektioner/kommittéer.

Revisorer: 
Sören Maxén, Anders Bååt. Suppleant: Urban Börjesson

                                                      
Valberedning:
Sammankallande; Elna Pålsson, Bo Franzon, Ari Kokko

                                                      
Anställda under året: Golfklubben har inga anställda. All personal 
är anställda i Lysegårdens Golf AB.
Kansliet:  Fredrik Rubensson, Daniel Svensson, Camilla Haglund  
samt extrapersonal Fredrik Sjöberg, Amanda Jakobsson på 
helgdagar.
Banpersonal: Patrik Hansson, Nicklas Hansson, Christian Eriksson, 
Markus Bergkvist samt säsongsanställda Dennis Persson, Lars-Åke 
Christiansson, Johan Härnborg, Axel Bernhardsson och Frida 
Johansson.

 
Vårmötet 26 mars på Lysegårdens GK
Närvarande var 16 medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Rune Arnesen.

 
Höstmötet 29 oktober på Lysegårdens GK
Närvarande var 33 medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Rune Arnesen.

Sammanträden: Styrelsen har sammanträtt vid 6 ordinarie möten + 
flera extra möten under året. Därutöver har ett antal 
kommittésammanträden ägt rum.                                                  

Styrelsen för Lysegårdens Golfklubb avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2020
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Avgifter 2020    

Vagn-, batteriskåp                           300             
Medlemsavgift                                 795
Spelavgifter                                         
Senior med spelrätt                        5 800
Vardagsmedlem                              4 800          
Niohålsmedlem med spelrätt 3 100
Mini 1 600        
Junior 0-10                                                105
Junior 11-16                                       705
Junior 17-21 1 305
Passiv     740

Max familjeavgift (hemma-                                    
varande barn t.o.m. 21 år)   15 000    

Greenfee 18-hålsbanan vardag/helg
Senior                                               Differentierad
Junior                                                50%
Gäst till medlem                              17% rabatt

Greenfee 9-hålsbanan vardag/helg
Senior                                               300/300
Junior                                                50%
Pay and play                                     300/300  
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Allmänt

2020 har  varit ett speciellt år med många utmaningar med 
anledning av  covid-19.
I början på säsongen visste vi inte när eller hur vi skulle få spela 
golf. Där insåg vi snabbt att golfen var en perfekt sport i pandemins 
tider.

 Golfen i Sverige slog under 2020  rekord i antalet spelade ronder 
och medlemsantalen steg under året.  Vi på Lysegården såg också 
att spelet ökade hos oss, vilket är glädjande. 39 000 ronder är 
siffror som vi aldrig tidigare varit i närheten av.

Vi har under året jobbat intensivt med att ta hand om våra nya 
medlemmar och nya golfare på klubben. Där har vår 
medlemskommitté  gjort ett fantastiskt jobb under året genom sitt 
arbete med fadderronder och klubbens "vägen till 36".

Vi jobbade vidare med vårt deltagande i Projekt x, där vi glädjande 
under sommaren hade utbildning för drygt 20 tjejer från andra 
idrottsverksamheter i kommunen. Glädjande att vi även lockar 
dessa unga tjejer till golfen. 

Detta var också vårt första år då vi hade igång vårt vildsvinsstaket, 
vilket vi måste säga blev en succé då vi ej hade några skador från 
dem under säsongen. 

Pandemin har medfört att vi under 2020 tagit stora kliv i den 
digitala hanteringen.  Digital anmälan och betalning, både på 
sällskapsrond och tävling,  men även scorekortshantering har gjort 
att digitaliseringsprocessen har påskyndats.
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Under året har vi introducerat ett nytt affärssystem, 
Sweetspoot,  och ser stora fördelar med att kunna få fram data 
när vår bana spelas mest, vilka tider våra medlemmar ser som 
mest attraktiva för deras spel etc. 
Sweetspoot är ett verktyg som ligger i framkant inom 
Golfsverige och vi ser att fler klubbar i Sverige och 
Göteborgstrakten  som börjar samarbeta med dem. 
Vi fortsätter hela tiden att investera i golfklubbens verksamhet 
för att utveckla denna och till säsongen 2021 kommer ni mötas 
av nya teeskyltar samt teemarkeringar, vilket kommer bli ett 
lyft estetiskt.

Styrelsen/Mathias Edmundsson, ordförande



Juniorkommittén

I princip hela 2020 drabbades som alla vet av Coronapandemin, 
så även vår juniorverksamhet. Tyvärr har en del 
tävlingsverksamhet blivit inställt, men fördelen med att vara 
utomhus och spela har gjort att vi har kunnat fortsätta med en hel 
del av verksamheten.

Under hela 2020,  januari till december,  har det varit 
juniorträning. Vintermånaderna har det varit träning av 
golfsvingen både utomhus på Lysegården och HGC samt inomhus 
hos Innesvingen (fram till mars). 

Ett 60 tal juniorer har varit i träning under året, i ett åldersspann 
mellan 6 år upp till 19 år. Vilket innebär att det har det tränats 
över 200 juniortimmar  på Lysegården. 

Under 2020 har 2 läger genomförts. Ett sommarläger på 
Lysegården, Teen cup, och ett höstläger på Borås golfklubb kunde 
också genomföras.

Under 2020 har vi haft en Torsdagsserie för alla juniorer på 
9-hålsbanan. Totalt har vi haft 19 omgångar, med allt från 12-30 
startande. Varje tävling avslutas med grillning och prisutdelning 
för alla. Tack alla små och stora sponsorer under året!!

Under 2 år har Juniorkommittén har också haft en öppen 
2-manna scrambletävling på 18 hålsbanan, Poolslaget, för att 
bidra med pengar för att underhålla och renovera poolområdet på 
golfklubben. 2020 var vi tyvärr tvungna att ställa in den, pga 
Coronapandemin, men vi hoppas att vi kan anordna den under 
2021, om inte i början av säsongen så kanske senare. 

Projekt X

Klubben har även under 2020 tillsammans med flera andra klubbar 
varit med i ”Projekt X” med SGF. Projektet syftar att utveckla våra 
golfklubbars juniorverksamheter och dra lärdomar både av 
varandras verksamheter och även titta på hur andra sporter 
arbetar med juniorverksamheter för att attrahera, behålla och 
utveckla våra juniorer.

Vårt Projekt X-arrangemang under 2020 gjorde vi i samarbete med 
IBK Kungälv och Kungälvs FF. Drygt 20 tjejer i åldern 13-17 år 
provade på golf under 2 veckor och samtliga klarade Grönt Kort.
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Senior

2020 deltog vi med 4 lag i GGF:s seriespel för seniorer med följande 
resultat:

H22 2:a i div 3
H40 2:a i div 2
H50 2:a i div 2
H60 sist i div 3 till div 4
H70 inställt
H75 inställt

Dessutom hade H60 och H70 konceptträning med Kenneth under 
året.
Tack till alla lagledare och spelare som ställt upp under året.

Paragolf

Under året har drygt 30 personer testat på tävlingsspel. 

Den organiserade träningen i vår studio är också populär och 
Kenneth Nilsson  hjälper regelbundet till med hjälpmedel samt tips 
för att optimera golfsvingen med de förutsättningar som varje 
individ har.

Under 2020 stod vi återigen som arrangör till Paragolf Tour. Ett 
arrangemang som flyttades från maj till september.
Ett lyckat och uppskattat arrangemang där många medlemmar 
engagerade sig i olika uppgifter.

Paragolfkommittén/Fredrik Rubensson

Veterankommittén

Vårens veterantävlingar ställdes in på grund av 
coronapandemin. Höstens tävlingar genomfördes men med ett 
kraftigt minskat antal deltagare. En intressant nyhet var att all 
scorehantering sköttes digitalt. Säsongen avslutades som 
vanligt med en scrambletävling och prisutdelning. Segrare i 
A-klassen Lars Mirenius, segrare i B-klassen Thomas 
Andersson och 9-hålaren Mats Andersson.
Matchspelscupen Anders Memorial har genomförts för sjunde 
året i rad med Ronny Svensson som segrare.
Under året har vi haft spelutbyte med de fyra klubbarna 
Gullbringa GCC, Stenungsunds GK, Tjörns GK och Ale GK.
HCP-serien ställdes in på grund av pandemin.

Förutom höstsäsongens tävlande har det varit begränsad 
simulatorträning. Vårresan fick tyvärr ställas in.

Veterankommittén/Dag Windt
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Medlem

Medlemskommittén fortsatte under 2020 att fokusera på att stötta våra 

tränare i deras arbete med de som gått nybörjarkurs hos oss. 

Efter avslutad nybörjarkurs erbjuder våra tränare, till de som har blivit 

medlemmar på Lysegården, ett gratis-koncept med fortsatt träning. 

Detta är ett koncept för att hjälpa våra nya medlemmar till roligare golf 

och för att visa ett positivt välkomnande till klubben. 

Konceptet var under året mycket uppskattat av de som deltog. 

Medlemskommittén har vid de flesta av dessa tillfällena deltagit. Vi har 

stöttat, svarat på frågor samt även varit behjälpliga då det har funnits 

behov av att gå fadderrundor.

Medlemskommittéen

Banan/Anläggningen 

Den blöta våren gjorde att vi kom igång senare än vad vi hade trott. 
9-hålsbanan öppnade 27 mars och 18-hålsbanan den 3 april.
Våren erbjöd sedan bra golfväder och banan höll bra standard trots 
det ovanligt höga speltrycket.
Att många golfare spelat under dom flesta ljusa timmarna har tyvärr 
medfört ett ökat antal incidenter under säsongen.
Efter en fin sommar hade vi en blöt höst och både range och bana 
fick stänga relativt tidigt.
Vildsvinsvinsstaketet har fungerat bra men har också tagit resurser i 
form av skötsel. Vi har dock sluppit nya skador.
Under 2020 så har vi arbetat fram en  plan för ny avloppsanläggning.
En god hjälp under året har vi fått ifrån det ideella gänget.

Patrik Hansson/Banchef

Dam 

Efter en tids uppehåll startade damkommittén upp igen 2020.
Vi började säsongen med att bjuda in alla Lysegårdens damer till en 
informationsträff på klubben. De ca 25 damerna som kom bjöds på 
fika och fick en presentation av damkommittén och information om 
kommande säsong.
Mångolfen spelades som vanligt 15 måndagar under säsongen. Nytt 
för 2020 var Kort o Kul, en 9-hålstävling, som lockade till sig några 
nya damer. Denna spelades 9 gånger. Totalt var vi 29 damer som 
deltog i någon eller några tävlingar. I augusti hade vi en gemensam 
avslutning med scramble, mat och prisutdeling.  
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in både Kungälvs Pokalen och Ladies 
Invitation p g a Covid 19. 

Damkommittén/Karin Friberg 8



Handicap- och regelkommittén

Kontrollerat och justerat markeringarna på banan.

Individuell handicaprevision utförd för samtliga berättigade 
medlemmar.

2 banbesiktningar inför tävlingar.

Handicap- &  Regelkommittén/ Jan Hollstig

Tävlingskommittén

Tävlingssäsongen blev naturligtvis drabbad av 
Coronapandemin. Tyvärr gick vår eldsjäl och 
tävlingsansvarige, Roger Lundberg, bort under året.  
Vi har trots detta kunnat genomföra många tävlingar. 
Digitaliseringen har hjälp oss och vi har kunnat erbjuda 
anmälan och betalning digitalt. Nytt för året var  att även 
scorekortshanteringen har varit digital.

Årets KM genomfördes i augusti för alla klasser . 

Årets klubbmästare blev:
Herrar: Fredrik Söderström
Damer: Amanda Jakobsson
Juniorklass: Collin Schmidinger Klähm/Tom 
Abrahamsson
H22: Mikael Pettersson
H40: Fredrik Söderström
H50: Robert Svensson
H60: Lennart Lind
H70: Lars Mirenius
Öppna klassen: Sami Idris
Knatte: Rasmus Tveit

Årets upplaga av Innesvingens onsdagsgolf vanns av 
Markus Forsbohl. Order of merit vanns av Leif Einarsson.
I årets onsdagsgolf deltog 68 deltagare vid något tillfälle 
under säsongen.
 
Tävlingskommittén/
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10. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av en ordförande jämte sex ledamöter och 2 suppleanter.

11. Valberedningens förslag till styrelse för Lysegårdens Golfklubb 2021.
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Ordförande om 1 år Mathias Edmundsson
 
Ledamöter som kvarstår 1 år
Tomas Rydén 
Tord Karlsson - fyllnadsval
Lennart Nodby - fyllnadsval
 
Ledamöter omval 2 år
Anders Robertzon - omval
Eva Johnning - omval
Dag Wint - omval
 
Suppleanter
Maria Ericson omval 1  år
Ann-Sofie Jonsson  omval 1 år

 
Revisorer för tid om 1 år
Sören Maxén
Fredrik Ritter
Verksamhet - Urban Börjesson

Valberedning
Bosse Fransson kvarstår 1 år

För valberedningen Kungälv 2021-03-20

Elna Pålsson Bo Franzon
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Resultaträkning, belopp i tkr
                                                Not 2020 2019 2018

Medlemmar    

Varav intäkter 824 797 1065 

Varav kostnader -608 216 -524 273 -495 570

Tävlingar    
Varav intäkter 350 505 482 

Varav kostnader -144         206 -284         221 -310 172

Övriga intäkter  0  0 14

Summa intäkter  422                     494                     
                 

756

Junior & Elit    
Varav intäkter 146 117 125 

Varav kostnader -293 -147 -260 -143 -329 -204

Fastighet    
Fastighet intäkter 1144 744 744 
Fastighetskostnader -1165 -502 -764 

Avskrivningar                            1 -154 -175 -154 88 -154 -174

Banan    
Varav kostnader banan 0 0 -10 

Arrende/avskrivningar maskiner 0 0 0 0 -54 -64

Kansli    
Varav kostnader kansli -64 -90 -118 

Varav personal 0 -64 0 -90 -2 -120

Summa kostnader  -386 -145 -562

Resultat före finansiella poster  36 349 194

Ränteintäkter  0  0  0

Räntekostnader -157 -43 -67

Skatter  0 0 0

Resultat efter finansiella poster  -121 306 127

Årets resultat  -121 306 127

Disposition av klubbens resultat

Årets resultat  -121 tkr

Styrelsen föreslår att ovanstående 
belopp balanseras i ny räkning. 
Beträffande klubbens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Tillsammans med Lysegårdens Golf 
AB blir resultatet för året +29 tkr.



Balansräkning, belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  2 7034 1224

Maskiner och inventarier  3 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  4 50 50

Summa anläggningstillgångar 7084 1274

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 0

Övriga fordringar 56 56

Fordringar hos koncernföretag 0 620

Förutbet kostnader/uppl. intäkter  400 0

Summa kortfristiga fordringar 456 676

Kassa och bank  0 0

Summa omsättningstillgångar  456 676

Summa tillgångar  7540 1950

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1367 1673

Årets resultat  121 -306

Summa eget kapital 1488 1367

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit (limit 3300)
Investeringslån

 5
 6

-2661
-4700

-2347
0

Summa långfristiga skulder -7361 -2347

Kortfristiga skulder
Investeringslån
Leverantörsskulder

-300
-20

0
-20

Skuld till koncernföretag                -101 0

Övriga skulder -32 -38
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  -1214 -912

Summa kortfristiga skulder  -1667 -970
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  -7540 -1950
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KOMMENTARER OCH NOTER
Redovisning och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

                         Avskrivningstid byggnader                                25 år
                         

Noter

 
1.   -  Avskrivningar enligt plan                                       2020                          2019
Byggnader 154 154
Summa avskrivningar enligt plan 154 154

2. – Byggnader och mark 2020                     2019
Anskaffningsvärde                                                                   
Byggnader vid årets början 3852                     3852
Mark vid årets början 1059 980
Markköp 5964 79
Anskaffningsvärde vid årets slut 10875                     4911

Ackumulerade avskrivningar
Byggnader vid årets början -3687                    -3533
Årets avskrivningar                                                            -154                            -154
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut                      -3841                   -3687

Planenligt restvärde vid årets slut                             7034                     1224
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    3. – Maskiner och inventarier 2020                     2019
Anskaffningsvärde vid årets början 1623                     1623
Anskaffningsvärde vid årets slut 1623 1623                                       

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -1623 -1623
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut                        -1623                    -1623

4. – Andelar i Koncernföretag 2020 2019
Föreningen äger samtliga aktier 
i Lysegårdens Golf AB org nr. 556924-9799 50 50

5. – Checkräkningskredit          2020        2019
Beviljat belopp på checkräkningskrediten 3300 3300
Utnyttjad kredit uppgår till 2661 2347

6. – Investeringslån          2020        2019
Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdag 3100 0

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 8300 4000
Företagsinteckningar 2000 2000
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Kungälv 20 mars 2021

Mathias Edmundsson Eva Johnning Tomas Rydén
Ordförande Vice ordförande Ledamot

Dag Windt Anders Robertzon Maria Ericsson
Ledamot Ledamot Ledamot

Ann-Sofie Jonsson
Ledamot
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB Org.nr 853300-3342
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av LYSEGÅRDENS GOLFKLUBBs finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att 
avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en 

revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av LYSEGÅRDENS GOLFKLUBBs interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB för 
räkenskapsåret 2020. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för LYSEGÅRDENS GOLFKLUBBs situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 Göteborg den 20 mars 2021

 

Sören Maxén                                                      Urban Börjesson
Auktoriserad revisor                                           Revisor
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