
VÅRMÖTE  2022-03-22
 

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 22 mars 2022 kl.19.00. 
Plats: Lysegårdens GK
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, Lennart Nodby samt Tord Carlsson (ej tjänstgjort sedan 
oktober -21)
Suppleanter: Maria Ericsson, Ann-Sofie Jonsson

Medlem:
Eva Johnning, Pär Johnning

Juniorkommittén: 
Stefan Brorsson, Peter Jochens

Tränare: Oscar Flatau, Kenneth Nilsson
 

Idrottssektionen: Mathias Edmundsson, (tävling), Jan Hollstig  
(hcp/regel), Oscar Flatau (idrott)

Handigolfsektionen: 
Fredrik Rubensson

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

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

Föreningsrådet: 
Anders Roberzon samt representanter från alla 
sektioner/kommittéer. 

Revisorer: 
Sören Maxén, Fredrik Ritter. Suppleant: Urban Börjesson

                                                      
Valberedning:
Sammankallande; Bo Franzon, 

                                                      
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, Linn Möllerberg på helgdagar. 
Tord Carlsson sedan den 22/10 som tf vd.
Banpersonal: Patrik Hansson, Nicklas Hansson, Christian Eriksson, 
Markus Bergkvist samt säsongsanställda Dennis Persson, Lars-Åke 
Christiansson, Johan Härnborg, Axel Bernhardsson och Frida 
Johansson.

Lysegårdens golf AB
Klubben äger ett helägt bolag som sköter driften av anläggningen. I 
bolagets styrelse sitter Rune Arnesen (ordf), Mathias Edmundsson, 
Dag Windt samt Tomas Rydén. 

Vårmötet 30 mars
Mötet genomfördes digitalt. Närvarande var 23 medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Rune Arnesen.

 
Höstmötet 28 oktober på Lysegårdens GK
Närvarande var 34 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 2021
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Avgifter 2021   

Vagn-, batteriskåp                               350             
Medlemsavgift                                     795
Spelavgifter              
Diamantmedlem 8 200                           
Premiummedlem                        6 000
Vardagsmedlem                              5 000          
Niohålsmedlem  3 500
Mini 1 700        
Junior 0-10                                                105
Junior 11-16                                       805
Junior 17-21 1 405
Passiv     740

Max familjeavgift (hemma-                                    
varande barn t.o.m. 21 år)   15 500    

Greenfee 18-hålsbanan vardag/helg
Senior                                               Differentierad
Junior                                                50%
Gäst till medlem                              Beroende på medlemskap

Greenfee 9-hålsbanan vardag/helg
Senior                                               330/330
Junior                                                50%
Pay and play                                     330/330  
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Allmänt

2021  har  varit ett år med flera utmaningar. Pandemin fortsatte på 
gott och ont för klubben. Sett till antalet greenfeegäster och 
spelade rundor har året varit fantastiskt men tävlandet svårt att 
genomföra.

 Det rekord som slogs i Golfsverige med antal spelade rundor under 
2020 uppnåddes inte under -21, men långt efter var det inte. 

Projekt X som syftar till att utveckla juniorverksamheten, 
avslutades under året. Vi står nu inför arbetet med att ta tillvara 
alla de kunskaper som projektet gav.

Efter sommaren sjukskrevs vår klubbchef. Styrelsen fick nu ett ökat 
ansvar för att verksamheten skulle fungera som vanligt. Under 
styrelsens arbetshelg gick players first siffrorna igenom och bilden 
av en verksamhet som inte fullt ut fungerade tillfredsställande blev 
tydligt.

Nu startade ett omfattande arbete som ledde till att kontraktet 
med krögaren sades upp och dagarna innan jul kunde ett nytt avtal 
tecknas med nya krögare.

Den andra åtgärden var att från och med oktober deltidsanställa en 
tf VD. Uppgiften för tf VD har varit att reda i de frågor som måste 
tas i för att komma väl rustade till den nya säsongen. 

Juniorkommitten upplevde under 2021 ett ökat antal juniorer som 
ville delta i klubbens verksamhet. Den mängd med ungdomar som 
kom till oss har blivit en stor utmaning att kunna hantera på ett bra 
sätt. 
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För att kunna hantera detta bättre, och samtidigt kunna stötta 
såväl JK som PRO på ett mer proffsigt sätt har styrelsen i 
samråd med JK och PRO beslutat att inrätta posten som 
Idrottsansvarig.

 Med de förändringar som klubben nu gjort som för övrigt också 
innefattar en ny klubbchef, hoppas vi att vi alla kan se fram 
emot ett bra 2022.

Styrelsen/Mathias Edmundsson, ordförande



Juniorkommittén

Även 2021 var ett år när Corona satte spår i vår Juniorverksamhet. 
Men det hindrade oss inte ha över 70 juniorer i träningsverksamhet 
i åldrarna 5 – 19 år. Under perioden april till september var det 
stående träning för alla juniorer, det blev totalt 272 timmars 
träning fördelat på 86 dagar.

Vi hade även 2 träningslördagar där det gnuggades utslag, närspel 
och puttning, det grillades hamburgare och avslutades med 9 håls 
tävling med pris till alla. Som vanligt var det roligt och givande, och 
vi tror att det uppskattades av både juniorerna och föräldrar samt 
ledare. 

Lägerverksamheten blev även den lite lidande av Corona, men vi 
fick till ett sommarläger med 26 juniorer. Under 4 dagar tränades 
och spelades det med Teen Cup som avslutning.

På tävlingssidan var det lite blandat. Vi kom i gång med 
Torsdagserien först efter sommaren, initialt var det lite trevande 
med antalet deltagare, men i slutet var det över 25 tävlande vilket 
är väldigt roligt. 

I seriespel han vi med 3 omgångar, och framför allt var det roligt att 
det var hela 12 olika juniorer som var med och tävlade, vilket gör 
att vi under 2022 kommer ha med fler lag i detta seriespel.

Inför säsongen 2022 är det viktigt att vi får fler föräldrar att 
engagera sig i juniorverksamheten. Det kommer behövas 
lagföräldrar till de olika träningsgrupperna, några föräldrar som är 
med i våra J-16 lag och föräldrar till torsdagsserien när det gäller 
grillning m.m

Juniorkommitten/Stefan Brorsson, Peter Jochens

Projekt X

Klubben har även under 2021 tillsammans med flera andra klubbar 
varit med i "Projekt X" med SGF. Projektet syftar att utveckla våra 
golfklubbars juniorverksamheter och dra lärdomar av varandras 
verksamheter och även titta på hur andra sporter arbetar med 
juniorverksamheter för att attrahera, behålla och utveckla våra 
juniorer.

Efter 3,5 år så avslutades projektet under våren och 
slutredovisning gjordes till Föreningsrådet och styrelsen. Nu är det 
viktigt att erfarenheterna från projektet appliceras i verksamheten.
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Senior

2021 deltog vi med 7 lag i GGF:s seriespel för seniorer med följande 
resultat:

D60 2:a i div 3
H22 2:a i div 3
H40 2:a i div 2
H50 6:a i div 2, till div 3 -22
H60 1:a i div 4, till div 3 -22
H70 3:a i div 1
H75 4:a i div 2

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 vår 

tränare, Kenneth Nilsson,  hjälper regelbundet till med hjälpmedel 

samt tips för att optimera golfsvingen med de förutsättningar som 

varje individ har. Träningsgruppen växer och har aktiviteter året 

runt. Kenneth tillhandahåller även ett populärt nyhetsbrev för att 

kommunicera med denna gruppen.

Paragolfkommittén/Fredrik Rubensson

Veterankommittén

Tack vare coronapandemins tillbakagång kunde säsongen 2021 
genomföras så när som på två tävlingar. Dock med ett kraftigt 
minskat antal deltagare. Den digitala scorehantering som vi 
införde 2020 har permanentats. Säsongen avslutades som 
vanligt med en scrambletävling och prisutdelning. Segrare i 
A-klassen Per Engerberg, segrare i B-klassen Anna-Lena 
Hermansson och 9-hålaren Rune Bred.

Matchspelscupen Anders Memorial har genomförts för åttonde 
året i rad med Ebbe Unger som segrare på 18-hålaren och 
Rune Bred på 9-hålaren.

Under året har vi haft spelutbyte med de fyra klubbarna 
Stenungsunds GK, Gullbringa GCC, Ale GK och Tjörns GK.

GGF:s HCP-serie ställdes in på grund av pandemin. 

Simulatorträningen kunde genomföras fullt ut men vårresan 
fick tyvärr ställas in.

Veterankommittén/Dag Windt
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Medlem

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 har varit behjälpliga för de 
som behövt hjälp med fadderrundor.  

Kenneth har vid ett flertal tillfällen under våren och 
hösten arrangerat träning och spel för nybörjarna under 
konceptet "Vägen till 54". Där har medlemskommittén 
varit och informerat om klubben samt sett till att "gamla" 
medlemmar har hjälpt till, då det har varit spel på 
9-hålsbanan. Detta har varit mycket uppskattat av de nya 
golfarna/medlemmarna.

Medlemskommittéen

Banan/Anläggningen 

Under vårvintern påbörjades arbetet med den nya 
avloppsanläggningen och det nya avloppet kunde tas i bruk 
enligt plan innan säsong. Mindre dräneringsjobb utfördes på 
drivingrangen under maj månad. Maj var för övrigt en av de 
regnigaste månaderna på länge vilket gjorde att vi hade ganska 
lite spel på banan. Just under 2021 var det en positiv sak då de 
vinterskador vi hade på greenerna delvis kunde läka ihop på ett 
bra sätt. Nya teemarkeringar och teetavlor sattes ut innan 
säsongsstart och i samband med det övergick även 9-hålsbanan 
till s.k. metertee. 

När sommaren väl kom så blev det en bra säsong och vi 
upplevde att det var mycket spel på både 18-håls och 9-håls. 
En del problem med leverans av bunkersand gjorde att vi 
återigen var tvungna att byta leverantör av sand. Vi har fått en 
del klagomål på att vi har olika sand i bunkrarna och tyvärr 
kommer vi få leva med det ett tag till. 

När hösten/vintern kom kunde vi ändå se tillbaka på en lyckad 
säsong när det gäller bana/anläggning.

Patrik Hansson/Banchef

Dam 

Säsongen 2021 kom i gång sent p g a Covid19 och det tävlingsförbud 
som Svenska Golfförbundet utfärdade. Även den informationsträff vi 
planerat att starta säsongen med fick ställas in, samt damresan, 
Kungälvspokalen och Ladies Invitation.

Mångolfen spelades 12 gånger med start den 1 juni. Totalt deltog 24 
damer fördelat på en A- och en B-klass.  I augusti var det som vanligt 
avslutning med scramble, mat och prisutdelning.  

Damkommittén/Karin Friberg
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Handicap- och regelkommittén

På grund a pandemin har verksamheten gått på sparlåga. 
Kontrollerat och justerat markeringarna på banan. Svarat på 
frågor från klubbens medlemmar. Haft kontakt med GGF om 
lokala regler är de verksamheter som ändå funnits.

Handicap- &  Regelkommittén/ Jan Hollstig

Tävlingskommittén

Årets tävlingssäsong blev åter nedkortad pga av 
pandemin, vilket gjorde att vissa tävlingar ställdes in. 
Märkbart har varit att det blivit svårare att få sponsorer 
till våra tävlingar. Lysegårdsveckan genomfördes under 
året med relativt låga siffror i deltagande mot tidigare 
upplagor. Nytt för året är att mer personer ställt upp och 
hjälpt till med klubbens tävlingsarrangemang.

Årets KM genomfördes i augusti för alla klasser . 

Årets klubbmästare blev:
Herrar: Fredrik Söderström
Damer: Malin Tveit
Juniorklass: Emil Brorsson
H22: Mathias Edmundsson
H40: Fredrik Söderström
H50: Hans Wunder
H60: Lennart Lind
H70: Lars Mirenius
H75: Tomas Rydén
Öppna klassen: Hugo Ström och Noa Bergqvist
Knatte: Casper Boom och Filip Laurentz

Årets upplaga av Innesvingens onsdagsgolf vanns av 
Mathias Edmundsson. Order of merit vanns av Leif 
Einarsson.
I årets onsdagsgolf deltog 68 deltagare vid något tillfälle 
under säsongen.
 
Tävlingskommittén/ 9



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 2022.
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Orförande för ett år omval      Mathias Edmundsson 

Ledamöter som kvarstår 1 år  Anders Robertzon
      Eva Johnning
      Dag Wint

Ledamöter omval 2 år       Tomas Rydén
       Lennart Nodby

nyval          Ingela Ferneborg 

Suppleanter för 1 år nyval          Jenny Bjönness Bergdahl 
       Joel Kalin

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

Valberedning
Bo Franzon kvarstår 1 år     Styrelsens förslag

För valberedningen Kungälv 2022-03-02

Bo Franzon
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Resultaträkning, belopp i tkr
                                                Not 2021 2020 2019

Medlemmar    

Varav intäkter 932 824 797 

Varav kostnader -596 336 -608 216        -524 273

Tävlingar    
Varav intäkter 231 350 505 

Varav kostnader -140         91 -144         206 -284 221

Övriga intäkter  0  0 0

Summa intäkter  427                    422                    
                 

494

Junior & Elit    
Varav intäkter 192 146 117 

Varav kostnader -257 -65 -293 -147 -260 -143

Fastighet    
Fastighet intäkter 960 1144 744 
Fastighetskostnader -773 -1165 -502 

Avskrivningar                            1 -11 176 -154 -175 -154 88

Banan    
Varav kostnader banan 0 0 0 

Arrende/avskrivningar maskiner 0 0 0 0 0 0

Kansli    
Varav kostnader kansli -65 -64 -90 

Varav personal 0 -65 0 -64 -0 -90

Summa kostnader  46 -386 -145

Resultat före finansiella poster  473 36 349

Ränteintäkter  0  0  0

Räntekostnader -190 -157 -43

Skatter  0 0 0

Resultat efter finansiella poster  283 -121 306

Årets resultat  283 -121 306

Disposition av klubbens resultat

Årets resultat  283 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 +297 tkr.



Balansräkning, belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  2 7023 7034

Maskiner och inventarier  3 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  4 50 50

Summa anläggningstillgångar 7073 7084

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 0

Övriga fordringar 55 56

Fordringar hos koncernföretag 218 0

Förutbet kostnader/uppl. intäkter  0 400

Summa kortfristiga fordringar 273 456

Kassa och bank  0 0

Summa omsättningstillgångar  273 456

Summa tillgångar  7346 7540

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1488 1367

Årets resultat  -283 121

Summa eget kapital 1205 1488

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit (limit 3300)
Investeringslån

 5
 6

-2998
-4300

-2661
-4700

Summa långfristiga skulder -7298 -7361

Kortfristiga skulder
Investeringslån
Leverantörsskulder

-400
-14

-300
-20

Skuld till koncernföretag                -0                 -101

Övriga skulder -46 -32
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  -793 -1214

Summa kortfristiga skulder  -1253 -1667

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -7346 -7540

               

12



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                                       2021                          2020
Byggnader   11 154
Summa avskrivningar enligt plan   11 154

2. – Byggnader och mark 2021                     2020
Anskaffningsvärde                                                                   
Byggnader vid årets början 3852                     3852
Mark vid årets början 7023 1059
Markköp    0 5964
Anskaffningsvärde vid årets slut 10875                        10875

Ackumulerade avskrivningar
Byggnader vid årets början -3841                    -3687
Årets avskrivningar                                                               -11                            -154
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut                      -3852                   -3841

Planenligt restvärde vid årets slut                               7023                    7034
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    3. – Maskiner och inventarier 2021                     2020
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 2021 2020
Föreningen äger samtliga aktier 
i Lysegårdens Golf AB org nr. 556924-9799 50 50

5. – Checkräkningskredit          2021        2020
Beviljat belopp på checkräkningskrediten 3300 3300
Utnyttjad kredit uppgår till 2998 2661

6. – Investeringslån          2021        2020
Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdag 2700 3100

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 8300 8300
Företagsinteckningar 2000 2000

        
                          

14



Kungälv 1 mars 2022

Mathias Edmundsson Eva Johnning Tomas Rydén
Ordförande Vice ordförande Ledamot

Dag Windt Anders Robertzon Lennart Nodby
Ledamot Ledamot Ledamot

Tord Carlsson Ann-Sofie Jonsson Maria Ericsson
Ledamot Suppleant Suppleant 
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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 2021.

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 2021-12-31 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. 

17



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 2021. 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 8 mars 2022

 

Sören Maxén                                                      Fredrik Ritter Urban Börjesson
Auktoriserad revisor                                           Revisor Suppleant
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