
VÅRMÖTE  2018-03-27
 

Innehållsförteckning
 1. Kallelse och föredragningslista

 2. Årsredovisning och revisionsberättelse
 

Föredragningslista
1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Fråga om mötets behöriga utlysande.

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 gångna 
verksamhetsåret.
      b) Styrelsens årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

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

10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande 
räkenskapsår. 
11. Val av:

 a)  Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid 
av 1 år

 b)  Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 c)  En suppleant i styrelsen för en tid av 2 år.

 d)  Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. 

 e)  En ledamot av valberedningen för en tid av 3 år.

 f)   Ombud till GGF‑möte.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner

13. Övriga frågor
 

Väl mött Lysegårdens  GK
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KALLELSE TILL VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB

Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, tisdagen den 27 mars 2018 kl.19.00 på 
Mimers Hus. Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, §15 resp. 21
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Förvaltningsberättelse
 

Styrelsen och kommittéernas sammansättning:
Styrelse: Ordf. Rune Arnesen.
Ledamöter: Mathias Edmundsson, Anders Robertzon, Kent 
Rydell, Eva Johnning, Lennart Fredriksson, Robert Svensson. 
Suppleanter: Kjell Lundhag, Pia Karlsson.

Medlem:
Louise Heime, Eva Johnning, Elna Pålsson, Lennart 
Fredriksson, Rose-Marie Brorson, Karin Friberg, Marja 
Högberg, Thomas Erlingson, Kaj Arvidsson

Ungdoms- och Elitkommittén: 
Fredrik Halldorf, Christina Halldorf, Pontus Skeppsvik, 
Josefine Lidman, Ulrika Kindstrand, Stefan Brorsson, Stefan 
Wennerblom, Joakim Ottersten.

Tränare: Markus Forsbohl, Kenneth Nilsson
 

Idrottssektionen:Mathias Edmundsson (tävling), Jan Hollstig  
(hcp/regel), Bo-Christer Boberg (seriespel), Markus Forsbohl 
(idrott)

Handigolfsektionen: 
Fredrik Rubensson, Kjell Lundhag.

                                                      
Veteransektionen: Dag Windt, Kurt Isberg, Bernt Knöös, 
Vivi-Ann Svensson, Gunnar Lindberg, Yvonne Lindell, Roger 
Lundberg, Claes Sköldbäck, Elsa Kiviloo, Sven Hall

Revisorer: 
Tomas Rydén, Urban Börjesson. Suppleant: Anders Bååt

                                                      
Valberedning:
Sammankallande; Lennart Lind
Lars Dahlqvist, Lars Wiesner

                                                      
Anställda under året: Golfklubben har inga anställda. 
Lysegårdens Golf AB har alla anställningar.
Kansliet: 
Fredrik Rubensson, Daniel Svensson samt extrapersonal Per 
Ohlsson och Henrik Nordström på helgdagar

 
Banpersonal: 
Patrik Hansson, Nicklas Hansson, Christian Eriksson, Dennis 
Persson, Ismo Herranen, Anders Liw samt säsongsanställda.

 
Vårmötet 28 mars på Mimers Hus
Närvarande var 45 medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Hans Johansson.

 
Höstmötet 22 november på Mimers hus
Närvarande var 41 medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Ralph Håkansson.

 
Sammanträden: Styrelsen har sammanträtt vid 10 ordinarie 
möten + flera extra möten under året. Därutöver har ett antal 
kommittésammanträden ägt rum.                                                  

Styrelsen för Lysegårdens Golfklubb avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2017
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Avgifter 2017    

Vagn-, batteriskåp                           300             
Medlemsavgift                                 695
Spelavgifter                                         
Senior med spelrätt                        5 500
Senior utan spelrätt                        6 500
Vardagsmedlem                              4 500          
Niohålsmedlem med spelrätt 3 100
Niohålsmedlem utan spelrätt 3 600  
Midi 2 100
Mini 1 400        
Junior 0-12                                                               5
Junior 13-21                                   1005
Passiv      740

Max familjeavgift (hemma-                                    
varande barn t.o.m. 21 år)   14 500    
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Greenfee 18-hålsbanan vardag/helg
Senior                                               Differentierad
Junior                                                50%
Gäst till medlem                              100:- rabatt

Greenfee 9-hålsbanan vardag/helg
Senior                                               300/300
Junior                                                125/125
Pay and play                                     350/350  



Allmänt

Mycket av styrelsearbetet har fokuserats kring markköpet och 
verksamhetsutveckling . Att vi lyckades få fram ett avtal känns väldigt bra 
för föreningens framtid.

Fokus under 2017 har varit att utveckla verksamheten. 
Genom att ha en bra verksamhet så kommer vi också att locka nya 
medlemmar och behålla befintliga medlemmar.
För första gången på många år har vi haft över 1700 medlemmar!

En starkt bidragande orsak till att vi växer så mycket är våra grönt 
kort-kurser. 260 personer har utbildats av Markus Forsbohl och Kenneth 
Nilsson under året. 111 av dessa valde att bli medlemmar hos oss.
Detta är en verksamhet som vi kommer att fortsätta att satsa på. Vi tror 
att vi med rätt omhändertagande kan få ännu fler nya golfare samt att 
redan befintliga medlemmar börjar deltaga i vår verksamhet.

Banan höll återigen hög kvalitet under säsongen. Det är något som vi 
börjar bli bortskämda med. Vi har fått många lovord under året och det 
känns tryggt att våra rutinerade banarbetare återigen kan leverera.

Juniorverksamheten genomgår en generationsväxling och det har märkts 
under 2017. Färre barn i träning gör att vi står inför en stor utmaning. 

2017 var också året då vi lämnade Golfhäftet. Effekterna blev de vi 
hoppades på. Mer attraktiva tider till våra medlemmar men bibehållna 
intäkter. 

Ett annat viktigt arbete börjar också ge resultat. Enkäten “Golfspelaren i 
centrum” ger oss möjligheter att jobba med de frågor som medlemmarna 
tycker är viktigast.

Restaurangen är en viktig del av den sociala verksamheten vi erbjuder på 
anläggningen. Club Evergreen gjorde sitt tredje år på klubben och det 
framgångsrika samarbetet fortsätter även 2018.

Tack skall ni ha allihop!
Styrelsen/Rune Arnesen 5



Junior- och elitkommittén

JK bedriver träning året om i “tre säsonger”, vinter, sommar och 
höstträning. 
Antal ungdomar i träning är drygt 70 st , fördelat på herr och 
damelit ca 12 st, breddjunior ca 50 st och golfkul ca 15st.
Vi har haft 2st tränare engagerade i verksamheten.
 
Tävling/spel på banan har varit i fokus och vi har haft 
rekorddeltagande på vår utökad Torsdagstour på 9-hålsbanan, där 
föräldrar har grillat vid varje tävlingstillfälle.
 
Nytt för året har varit “spel på annan bana” där juniorer och 
föräldrar tillsammans spelat på andra golfbanor.  
 
Vi har under året haft en tävling tillsammans med Gullbringas 
juniorer “Slaget om Kungälv”. Tävlingen genomfördes på båda 
klubbarna med avslutande grill o bad på Gullbringa.  
 
Junior och Elit har genomfört 3st träningsläger under året.

1.  Träningsläger på Gräppås med juniorer
2.  Skandia sommarläger på Lysegården
3.  Supercamp

 
Lysegården har under året tävlat med juniorlag i J16, och JSM-Lag.
Våra herrlag spelar i div 1 på nationell nivå och i Gbg-seriespelet 
med resultat på övre halvan av startfältet.

Vi har 2st herrspelare som spelar på Nordiska Ligan/Nordea Tour 
för spel 2017/2018. Vi har 2st damspelare på college i USA som 
spelar på topp i resp lag.

Mål för 2017 var att utveckla verksamheten inom Golfkul, Junior- 
Bas/Bas XL/Elit.
 Att öka antalet engagerade ledare och föräldrar till 
träningsverksamheten har varit en viktig del under året som gått 
och där ser vi nu fler föräldrar som är aktiva och engagerade.
Inom detta område kommer fortsättningsvis ledarutbildning att 
genomföras.
 
Förutom ledarledd golfträning så har även föräldrar dragit igång 
med fysträning under senare delen av året. Man träffas i Fontin där 
lättare kondition och fysträning har genomförts 1 gång i veckan. 
Träningen har varit öppen för alla och det har varit väldigt kul att se 
så många föräldrar och syskon som också deltagit.
 
Innesvingen tour är också ett roligt inslag som genomförs under de 
mörkaste delarna av året. 
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Seniorsektionen

2017 deltog vi med 6 lag i GGF:s seriespel för seniorer med 
följande resultat:

H30 sist i div 3, blir kvar 
H40 2:a i div 2 till div 1
H50 5:a i div 2 till div 3
H60 vann div 2 till div 1
H70 vann div 3 till div2
H75 vann div 3 till div 2

Dessutom hade H60 konceptträning med Markus och Kenneth 
under året.

Tack till alla lagledare och spelare som ställt upp under året.

Seniorsektionen/Bo-Christer Boberg

Handigolf

Handigolfsektionen har under 2017 varit i kontakt med landstinget 
för att starta verksamhet för strokepatienter. Detta har dock inte 
lyckats.
Däremot så har vi fått igång träningsverksamhet för äldre 
medlemmar med funktionsnedsättningar. Dessa har i samband med 
veteran 9:an fått möjlighet till organiserad träning i vår studio. 
Verksamheten växer och det ser vi mycket positivt på.

Handigolfsektionen/Fredrik Rubensson

                                                                                                                                        

Veteransektionen

Veterantävlingarna lockar många deltagare. Under 2017 har 
anslutningen varit ca 95 golfare per tävling och med en 
toppnotering på 121. Totala antalet som deltagit under årets 
tävlingar är drygt 150. Säsongen avslutades som vanligt med den 
uppskattade scrambletävlingen och prisutdelning.
Matchspelscupen har genomförts för sjätte året i rad, segrare 
Lars-Göran Hassel.
Under 2017 har vi haft spelutbyte med de fyra klubbarna 
Gullbringa GCC, Stenungsunds GK, Tjörns GK och Ale GK.
I HCP-serien ”Klubbar emellan” deltog vi med ett herrlag och ett 
damlag. 

 Veteransektionen
Dag Windt
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Medlem

2017 har varit en säsong full av aktiviteter. Kommittén består 
f n av nio personer. Vårt och klubbens mål  (Vision 
2013-2018) är att det ska bli Roligare Golf och vi ska bidra till 
att stärka klubbkänslan och att alla får tillfälle att lära känna 
fler på klubben.  

Vi har arrangerat cirka 10 tillfällen med ”Golf för alla” och 2 
tillfällen med ”Mingelgolf”.  Vår ambition har varit att ge 
medlemmarna tillfälle till spel med både nya och gamla 
bekanta under trevliga former. Det har varit mellan 5 och 15 
personer när vi anordnat Golf för alla (ingen tävling) och vi 
har i år varit cirka 15 personer när vi anordnat Mingelgolfen.  

I år har vi haft betydligt fler Golf för alla och det verkar som 
om aktiviteten blivit mer känd bland medlemmarna. Alla som 
varit med har varit mycket nöjda och det har varit jättebra 
tillfällen att lära känna nya personer på klubben. Vi vill 
fortsätta med Golf för alla och någon typ av aktivitet där vi 
börjar med att spela golf tillsammans och sedan äter en bit 
mat under trevliga former.  När vi marknadsfört våra 
aktiviteter har vi använt olika kanaler; exempelvis klubbens 
facebooksida och genom att använda TV-skärmen i 
klubbhuset. Vi vill gärna nå ut till fler under säsongen 2018.

Vi har också arrangerat 5 tillfällen med Fadderrundor för nya 
golfare på klubben.  Tanken är att vi som är etablerade 
golfare inspirerar och ger nya golfare möjlighet att prova på 
spelet och samtidigt få chans att lära känna medlemmar på 
klubben. 

Banan/Anläggningen 

2017 inleddes med en relativt varm start men gick sen över till 
att bli en av de kallare vårarna på länge. Vi öppnade nya tees 
för spel på hål 4, 11 och 12. 
Även tee 5 gjordes om en del i samband med att vi byggde om 
vänster bunker på hål 9.

Sommaren bjöd på en bra bana med jämn kvalitet. Senare 
delen av säsongen blev en blöt historia med mycket nederbörd.
Nytt sliprum med nya slipar för klippaggregat byggdes i 
verkstaden. Nytt förråd för elbilar byggdes bredvid studion på 
rangen. Belysning på putting-green kunde tas i bruk under 
hösten.

Patrik Hansson/Banchef

Vi har haft ett 15-tal medlemmar som varit beredda att 
ställa upp som faddrar. Trots att vi har haft ett stort inflöde 
av nya medlemmar under 2017 har det tyvärr inte varit så 
många nya golfare som anmält sig till Faddergolfen. Vi 
måste inför nästa säsong engagera och ha närmare 
samarbete med våra tränare på klubben så att vi 
tillsammans med dem kan göra Faddergolfen ännu bättre. 
Vi har marknadsfört Medlemskommitténs olika aktiviteter 
genom klubbens hemsida, via vår reception, skärmen i 
klubbhuset, vår Facebooksida och genom att sprida det i 
våra egna nätverk.

Medlem/Louise Heime
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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

Under årets säsong erbjöds det 9 klubbtävlingar, varav 2 
av dessa fick ställas in med för få deltagare. 
Under året hade vi fortsatt tävlingssamarbete med 
klubbarna i vårt bästkortssamarbete där vi hade 2 
tävlingar där det är fri tävlingsgreenfee på vardera klubb.

 Årets KM genomfördes senare än vanligt under detta 
året med förhoppning om att det skulle locka fler 
deltagare, men där det blev färre deltagare än året innan.

Årets klubbmästare blev:

Herrar: Andreas Johansson
Herr junior: Axel Johansson
Yngre junior: Anton Wennerblom
H40: Martin Blomholt
H50: Robert Svensson
H60: Lars Mirenius

Årets upplaga av Innesvingens onsdagsgolf vanns av 
Markus Forsbohl och där Sebastian hermansson vann 
order of merit. I årets onsdagsgolf deltog 85 deltagare 
vid något tillfälle under säsongen.
 
Tävlingskommittén/Mathias Edmundsson
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Resultaträkning, belopp i tkr

 2017 2016 2015

Medlemmar    

Var av intäkter 1138 837 4401 

Var av kostnader -445 694 -482 355 -2664 1737

Gäster    

Var av intäkter 0 0 75 

Var av kostnader -0 0 -0 0 -48 27

Företag    

Var av intäkter 0 0 310 

Var av kostnader 0 0 0 0 0 310

Tävlingar    

Var av intäkter 478 368 305 

Var av kostnader -267 211 -216 152 -188 117

Övriga intäkter  16 562 574

Summa intäkter  921 1069 2765

Junior & Elit    

Var av intäkter 190 189 250 

Var av kostnader -418 -228 -489 -300 -515 -265

Fastighet    

Fastighet intäkter 722   

Fastighetskostnader -30 -1159 -206 

Avskrivningar -154 538 -154 -1313 -154 -360

Banan    

Var av kostnader banan -9 -306 -616 

Var av personal 0 12 -42 

Arrende/avskrivningar maskiner -269 -278 0 -294 0 -658

Kansli    

Var av kostnader kansli -129 -132 -249 

Var av personal -1 -130 -0 -132 -22 -271

Summa kostnader  -98 -2039 -1554

Resultat före finansiella poster  825 -970 1211

Ränteintäkter  0  0  11

Räntekostnader  -92 -117 -96

Resultat efter finansiella poster  731 -1087 1126

Årets resultat  731 -1087 1126

Disposition av klubbens resultat

Årets resultat   731 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.
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Balansräkning, belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 794 948

Maskiner och inventarier  0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  50 50

Summa anläggningstillgångar 844 998

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar

Kundfodringar 0 105

Skattefodringar 0 0

Övriga fodringar 229 884

Förutbetalda kostnader  0 30

Summa kortfristiga fordringar 229 1019

Kassa och bank  3 3

Summa omsättningstillgångar  232 1022

Summa tillgångar  1076 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2421 1334

Årets resultat  -731 1087

Summa eget kapital 1690 2421

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit                      
(limit 4500/6000) -2742 -3374

Lån från medlemmar  0 0

Summa långfristiga skulder -2742 -3374

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder -44 1

Övriga skulder 40 -59
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  -20 -1009

Summa kortfristiga skulder  -24 -1069
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  -1076 -2021

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 4000 4000

Företagsinteckningar 2000 2000

Ansvarsförbindelser                Inga                Inga
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KOMMENTARER OCH NOTER
Redovisning och värderingsprinciper
Lysegårdens GK:s årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Intäkter hat upptagits i verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Fodringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och 
avyttrade tillgångar.
                         Byggnader                                4%
                         
Noter

1.   - Anställda och personalkostnader                          2017                     2016
Klubben har endast haft anställda under Jan – mar 2015. Därefter har Lysegårdens Golf AB tagit 
över anställningsförhållandet för personalen.

Medelantalet anställda
Kvinnor                                                                             -                             -
Män                                                                                  -                              -
Summa                                                                            -                              -

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse                          -                                -
Löner och andra ersättningar till personal                     -                           -
Pensionskostnader och sociala kostnader                   -                           -
Lönebidrag                                                                     -                          -
Summa                                                                          -                            -
 

2.   -  Avskrivningar enligt plan                                       2017                          2016
Byggnader                                                                            154                            154
Summa avskrivningar enligt plan                                          154                            154
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– Byggnader och mark                                                   2017                     2016
Anskaffningsvärde                                                                   
Byggnader vid årets början                                          3852                     3852
Mark vid årets början                                                         320                          320
Nyanskaffningar byggnader                                                      -                                   -
Anskaffningsvärde vid årets slut                               4172                     4172

Ackumulerade avskrivningar
Byggnader vid årets början                                        -3224                    -3070
Mark vid årets början                                                                  -                                  -
Årets avskrivningar                                                                -154                            -154
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut                      -3378                    -3224

Planenligt restvärde vid årets slut                             1410                     1410

 
– Maskiner och inventarier                                         2017                     2016
Anskaffningsvärde
Vid årets början                                                                1619                     1619
Utrangeringar/försäljning                                                           -                                   -
Nyanskaffningar                                                                         -                                  -
Anskaffningsvärde vid året slut                                 1619                     1619                                       
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början                                                                  -1619                           -1619
Utrangeringar/försäljning                                                           -                                  -
Årets avskrivningar                                                                     -                                  -
Ackumulerade avskrivningar vid året slut                       -1619                    -1619

3
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– Andelar i Koncernföretag                                         2017                     2016
Aktier och andelar i föreningsägda företag                  50                            50

Under 2017 har bolaget budgeterat ett överskott på 300 000 kr genom att bolaget tar in alla spelavgifter 
från medlemmarna samt att klubben inför bokslutet 2018 återställer de spelavgifter som inte 
betalades ut under tidigare år. 

 
 

– Upplupna kostn. och förutbestämda int.          2017-12-31         2016-12-31
Förutbetalda medlemsavgifter                                                  -                                   -
Upplupna löner och semesterlöner                                         -                                   -
Upplupna sociala avgifter                                                            -                                   -
Övriga upplupna kostnader                                                  -20                                   -1009
Summa                                                                                 -20                                  -1009                                       

– Checkkrediten
Vi fortsätter att justera ner checkkrediten med 300 000:- per år. Vår nuvarande limit på checkkrediten är 3 

300 000:-.

– Kommentar kring det negativa beloppet för det egna kapitalet
Vi följer den plan som överenskommits med Swedbank att vi ska minska krediten med 300 000 kr per år 

genom årligt överskott och på så sätt minska  det negativa kapitalet gradvis.

5
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Kungälv 20 mars 2018

Rune Arnesen Mathias Edmundsson Kent Rydell
Ordförande Vice ordförande Ledamot

Eva Johnning Lennart Fredriksson Robert Svensson
Ledamot Ledamot Ledamot

Anders Robertzon
Ledamot
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Revisionsberättelse 
för Lysegårdens Golfklubb

Vi har granskat föreningens räkenskaper 
samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed och har inte givit anledning till anmärkning.
Kompletterande synpunkter har lämnats i särskild granskningsrapport.

Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi till årsmötet:
• Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.
• Att de av styrelsen framlagda och av oss påtecknade resultat och balansräkningar fastställs.
• Samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Kungälv den 20/3 2018

Tomas Rydén Urban Börjesson
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