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1. Kallelse och föredragningslista
 
Kallelse till höstmöte
Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie 
höstmöte, torsdag den 28 oktober kl. 19.00 
i klubbhuset Lysegårdens GK. 

 
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 2022

Allmänt
Under den kommande golfsäsongen kommer vi att fokusera 
mycket på att öka kommunikationen samt informationsflödet till 
våra medlemmar. 
Vi kommer under året jobba vidare med de synpunkter som 
medlemmarna lämnar i players first-undersökningarna och se över 
hur vi kan öka våra medlemmars nöjdhet. Vi kommer fortsätta 
fokusera på att ha medlemskap som passar olika golfare och där 
man som medlem hittar det medlemskap som man själv känner 
passar sig själv och sin golf. 
Vi skall fortsätta jobba med att öka i fler ideella som hjälper till 
under året. Vi skall se över hur det ideella arbetet kan locka mer av 
våra medlemmar. 
Vi kommer jobba vidare med att utveckla vår anläggning och se 
över vilka delar som har störst prioritering enligt vår 
anläggningsplan. Målet är att banan skall hålla samma goda skick 
som de föregående åren och vi jobbar med åtgärder för att öka 
kvalitet på alla våra spelområden. 
Klubben kommer jobba med en rangeutvecklingsplan där målet är 
att förlänga säsongen på rangen så att våra medlemmar och gäster 
kan träna under längre säsong. Vi kommer bedriva årets 
tävlingsvecka under v30 som traditionen innebär och målet är att 
öka tävlandet inom klubben.

Ekonomi
Budgeten för 2022 är i balans med ett litet överskott. Planen för 
maskinleasing fortsätter. Under 2022 skall en ny foregreenklippare 
leasas.
 
Personal 
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.  

Anläggningen
Banan skall även fortsättningsvis upplevas som rolig att spela. 
Detta ska ske genom att fortsätta arbetet med “Roligare Golf”. 
Anläggningsplanen, som är ett levande dokument, ligger till grund för 
detta arbetet.

Vi kommer testa hybridgräs på minst ett par 3-hål under 2022. 
En ny trappa till poolen är planerad.
Dräneringsjobb på rangen och delar av fairways är prioriterat.



Föreningsrådet
Arbetet skall utvecklas och fler samarbeten mellan kommittéerna är 
ett måste för att lyckas. Arbetet skall drivas av utsedd person från 
styrelsen.

● Föreningsrådet ska formulera övergripande idéer för 
klubbens föreningsverksamhet genom att utarbeta 
gemensamma och långsiktiga mål

● Rådet ersätter inte de befintliga kommittéerna, utan skapar 
en ny arena där samarbetet mellan kommittéerna ska bidra 
till att utveckla och förbättra föreningens verksamheter.

● Föreningsrådet ska verka för en bred förankring i 
kommittéerna, såväl som bland medlemmarna om vilka 
visioner vi som klubb bör ha och hur dessa ska uppnås.

Målsättningen är att utveckla Lysegårdsandan som 
genomsyrar all verksamhet.

Tävling

Att fortsätta rekrytera ideella personer som hjälper till med tävlingar 
är av fortsatt vikt och skall bedrivas under säsongen som kommer. 
Tanken är att årets klubbtävlingar skall bedrivas i ungefärlig upplaga 
av 2021, där målet är att det skall finnas sponsorer till varje tävling. 
Fortsätta jobba med klubbmästerskapet för att få ökat antal 
deltagare och göra det till klubbens dag. Behövs ett jobb med att öka 
antal deltagare på tävlingarna, där marknadsföring för tävlingarna är 
viktiga. 

 

Herr
Herrsektionen jobbar med att fortsätta bedriva onsdagsgolf och 
segraren från fjolåret tar ansvar för administrationen och planering av 
upplägg för detta framöver, tillsammans med ev sponsorer och 
restaurang.  

Senior
Klubben skall jobba utifrån målsättning att ha seriespelslag i alla 
ålderskategorier som finns i GGF:s verksamhet för seniorspel. Varje lag 
skall ha en aktiv lagledare som hjälper till att utveckla verksamheten 
under säsongen. Se över möjlighet på gemsansamma träningsdagar varje 
månad där man träffas och umgås över de olika lagen, men förhoppning 
om ökad gemenskap. 
 
Regel och handicap
Hålla markeringarna på banan uppdaterade, uppdatera de lokala 
reglerna, medverka i hcp/regelträffar, svara på hcp frågor.



Juniorkommittén
Juniorverksamheten skall under säsongen jobba aktivt med att öka antal 
ideella föräldrar som stärker upp organisationen. Målsättningen är att 
fortsätta öka i antal juniorer som är med i träningsverksamheten och där 
klubben skall bedriva en attraktiv träningsverksamhet. Tanken är att det 
under säsongen kommer genomföras några läger för våra juniorer i 
träningsverksamheten. Det traditionsenliga golflägret runt midsommar 
kommer även detta att genomföras. Målet är att ha en juniorverksamhet som 
erbjuder olika träningsgrad beroende på vilket intresse/nivå man befinner sig 
på i sin golf, där klubben skall ha något som lockar alla nivåer. Juniorerna 
kommer delta i de olika seriespelen samt jobba med att ha ett lag som 
representerar klubben i nationellt seriespel eller Göteborgsserien.  

 

Gabriella 
Eilersson 
vann 
DM.

Juniorläger 
på 
Lysegården



Medlemskommittén
Vårt och klubbens mål är "Lysegårdens GK- en mötesplats för 
Roligare Golf", där medlemskommittén bidrar till att hjälpa nya 
golfare. Nya golfare som har gått nybörjarkurser för våra pro och 
därefter blivit medlemmar på Lysegården. Vi kommer att fortsätta 
att vara behjälpliga för de som behöver hjälp med fadderrundor.  
Kenneth kommer att fortsätta med konceptet "Vägen till 54" med 
träning och spel under 2022. Detta har blivit ett bra sätt att värva 
nya medlemmar och hjälpa dem till att komma igång första året. 
Medlemskommittén informerar om klubben samt ser till att 
medlemskommittén och "gamla" medlemmar hjälper till, då det blir 
spel på 9-hålsbanan. Vi kommer även att test om intresse finns för 
att ordna spel för nya medlemmar, som inte nödvändigtvis är 
nybörjare, men som vill spela golf med andra medlemmar, utan att 

tävla. Kanske ett tillfälle på våren och ett på hösten

Damkommittén
Nästa säsong vill vi starta upp med ett uppstartsmöte söndagen den 24 
april. Vi planerar att bjuda in alla damer på en informationsträff. Därefter 
spelar de som vill 9 hål tillsammans, förslagsvis scramble. Tanken är att 
förhoppningsvis locka dit några nya ansikten som har möjlighet att 
bekanta sig lite mer med oss på banan.

Mångolfen kommer köras på samma sätt som tidigare. Inbjudan går ut 
via bokat där man väljer starttid och bokning sker i GIT. Vi kommer även 
gå ut och erbjuda de som inte vill tävla och visa sitt resultat att vara med.  
Max en icke tävlande skulle kunna gå i varje boll. Vår förhoppning är att 
de som känner sig "för dåliga" ska våga komma och upptäcka att alla har 
bra och dåliga dagar/perioder.

Vår plan är att kunna ha KungälvsPokalen torsdagen den 5 maj och 
Ladies Invitation torsdagen den 16 juni. Båda med shot gun.

En damresa är förbokad på Ringenäs den 14 - 15 maj.

Karin Friberg



Veterankommittén
Under säsongen 2021 har deltagandet på våra tisdagstävlingar legat 
i nivå med 2020 och inte hämtat sig efter pandemin. Vi bibehåller 
form och upplägg för tävlingarna och planerar för en mindre 
deltagarökning under 2022.
Matchspelscupen Anders Memorial kommer att genomföras även 
under 2022.
Under 2022 räknar vi med oförändrat spelutbyte med Stenungsunds 
GK, Gullbringa GCC, Ale GK och Tjörns GK.

 Vi räknar med att delta i HCP-serien oss klubbar emellan med ett 
herrlag H60+.
Under höst och vår deltar ett flertal av veteranerna i ideellt 
underhålls- och förbättringsarbete av banan. Avsikten är att 
fortsätta med detta.
Även denna vintersäsongen planerar vi för träning i form av 
simulatorspel.

Veterankommittén
Dag Windt

 

Paragolfkommittén
Kommittén har som huvuduppgift att tillvarata rättigheter för personer 
med funktionsvariationer på golfanläggningen.  Vi kommer att  fortsätta 
erbjuda träning för medlemmar med funktionsvariationer. Detta 
kommer att ske under hela säsongen. Under högsäsong erbjuds spel via 
veteran 9:an. 
Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med olika skolor för barn med 
funktionsvariationer.

Rune Bred, Per Engerberg, Ebbe Unger och Anna-Lena Hermansson pristagare 
i veterangolfen 2021.



Flatau Golfutveckling med Balance Golf
Verksamheten på Lysegårdens Golfklubb kommer under 2022 att ha 
sex fokusområden där målet är personlig utveckling för alla golfare 
och medlemmar året runt.

 Juniorverksamheten
- Vi har blivit fler tränande juniorer under 2021 och 2022 är det 
prioritet att få bättre struktur på juniorverksamheten. Vi kommer att 
fortsätta att lägga kraft på att få igång unga golfare i åldern 6-9 år 
och vi skall arbeta efter Balance Golfs motivationsprofil och SGF´s 
Golfäventyret.

 

 Paragolf
 - Hjälpa alla med olika typer av funktionsvariationer att fortsätta spela 
golf efter sina förutsättningar och på så sätt tycka golfen blir roligare.

 Nya Golfare
 - Utveckla konceptet för att ta grönt kort. Fortsätta erbjuda Vägen till 54 
och ta hand om våra nya golfare.

 Klubbverksamheten
- Vara en aktiv partner för att vara med och utveckla klubbverksamheten 
mot Roligare Golf.

 Ambassadör
- Vara en person som syns på och runt golfklubben. Vara en resurs mot 
våra partners vid olika företags- och klubbaktiviteter. Vara en aktiv 
rekryterare till fler medlemmar.

Allmänna kurser
- Balance Golf där målet är att fler 
skall gå våra olika kurser. Fler ska 
få en mer skonsam, kraftfull och 
enklare sving.



3. Medlemmarnas avgifter 
Förslaget innebär att årsavgiften höjs med 100-200kr.
Motivet till höjningen är ökade kostnader gällande personal och drift. I medlemmarnas avgifter ingår: medlemsavgift och  spelavgift.
Kampanjmedlemskapen höjs med 100-300kr.

Medlemskap 2021 2022 Bollar Gästrabatt Övrigt
Diamant 8995kr 9195kr Fria 40%, 40% Inga restriktioner
Premium 6795kr 6995kr 1280 20%, 20% Max 3 samtidiga bokningar
Vardags 5795kr 5995kr 960 15%, 15% Max 2 samtidiga bokningar
9-håls 4295kr 4395kr 480 5%, 20% Inga restriktioner
Mini 2295kr 2395kr 224 0%, 10% Inga restriktioner
Junior 17-21 2200kr 2300kr 10%, 10% Max 3 samtidiga bokningar
Junior 11-16 1600kr 1700kr 10%, 10% Max 3 samtidiga bokningar
Junior 0-10 1000kr 1100kr 10%, 10% Max 3 samtidiga bokningar
Passiva 740kr  740kr
Maximal familjeavgift 15500kr 16000kr

Tävlingsjuniorer 2560 bollar, Juniorer i övrig träning 1280 bollar, övriga juniorer inga bollar.

Kampanjmedlemskap
Prova på år 2 4995kr 5295kr 960 15%, 15% Köper spelrätt/Max 3 samtidiga bokningar
Prova på 4995kr 5295kr 0 10%, 10% Max 2 samtidiga
30-39 år (fullt) 3995kr 4295kr 0 10%, 10% Max 2 samtidiga/max 1 prime time - 1 dag innan
22-29 år 3995kr 4295kr 0 10%, 10% Max 2 samtidiga/max 1 prime time - 1 dag innan
Studerande 2995kr 3195kr 0 10%, 10% Max 2 samtidiga/max 1 prime time - 1 dag innan
Nya Golfare 2400kr 2500kr 960 0%, 10% Inga restriktioner



Lysegårdens Golf Budget 21 Prognos 21 Budget 22

Medlemmar 5,000 5,100 5,150

Gäster 1,500 1,700 1,700

Företag 300 270 300

Tävlingar 200 100 120

Övriga intäkter 100 50 50

Nettointäkter 7,100 7,220 7,320

Junior -160 -160 -160

Fastighet -600 -640 -600

Banan -1,500 -1,550 -1,550

Kansli -340 -340 -340

Personal -3,850 -4050 -4,200

Avskrivningar Fast -154 -11 -0

Avskrivningar Inv. -70 -76 -76

Nettokostnader -6,774 -6,827 -6,876

Resultat före räntor 426 393 394

Räntekostnader -300 -300 -300

Klubb/bolag resultat 126 93 94

4. Budget

5. Styrelsens förslag/motioner

Motion: -


