
VÅRMÖTE  2019-03-21
 

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, torsdagen den 21 mars 2019 kl.19.00 på 
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. Rune Arnesen.
Ledamöter: Mathias Edmundsson, Anders Robertzon, Tomas 
Rydén, Eva Johnning, Kjell Lundhag, Robert Svensson. 
Suppleanter: Dag Windt, 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: 
Josefine Lidman, Ulrika Kindstrand, Stefan Brorsson, Stefan 
Wennerblom, Joakim Ottersten.

Tränare: Markus Forsbohl, Kenneth Nilsson
 

Idrottssektionen: Roger Lundberg (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, Claes Sköldbäck, Elsa 
Kiviloo, Sven Hall, Gunno Bredberg, Marja Högberg, Ebbe 
Unger, Stig Erixon.

Revisorer: 
Urban Börjesson, Anders Bååt. Suppleant: Ralf Willquist

                                                      
Valberedning:
Sammankallande; Lars Dahlqvist. Elna Pålsson

                                                      
Anställda under året: Golfklubben har inga anställda. All 
personal är anställda i Lysegårdens Golf AB.
Kansliet:  Fredrik Rubensson, Daniel Svensson samt 
extrapersonal Kalle Andersson-Skogsberg på helgdagar
Banpersonal: Patrik Hansson, Nicklas Hansson, Christian 
Eriksson samt säsongsanställda.

 
Vårmötet 27 mars på Mimers Hus
Närvarande var 35 medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Hans Johansson.

 
Höstmötet 21 november på Lysegårdens Golfklubb
Närvarande var 39 medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Ralph Håkansson.

Extra årsmöte 25 januari på Lysegårdens Golfklubb
Närvarande var 68 medlemmar
Till ordförande för mötet valdes Ralph Håkanson

 
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 2018
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Avgifter 2018    

Vagn-, batteriskåp                           300             
Medlemsavgift                                 795
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                                                50%
Pay and play                                     350/350  



Allmänt
Den 25 januari hölls extra årsmöte och markköpet godkändes. Avtal 
signerades och nu återstår endast att lantmäteriet skall göra klart sitt 
arbete.

Vad gäller banan och golfspelet så var det en konstig säsong. Snö långt in i 
april men sedan blev det väldigt varmt under hela sommaren. Banan 
klarade sig bra men golfspelet gick ner. Detta tog vi dock igen på hösten.

Vi har engagerat oss i Projekt X. Ett projekt i SGF:s regi som tillsammans 
med SISU och RF ger oss möjligheten att skapa den optimala idrottsmiljön.

Som en del av att utveckla juniorverksamheten har vi under 2018 startat 
ett nytt projekt som vi kallar Golffritids. Efter introduktion i skolan bjöd vi 
in alla skolungdomar, 6-15 år, tre dagar i veckan under hela sommarlovet. 
30 ungdomar lockade vi och konceptet blev en succé.

Balance Golf är ett koncept som vi tillsammans med vår tränare också 
engagerar oss i. Det är ett nytt nätverk som vi skall nyttja för att få fler av 
våra medlemmar att utveckla sin golf efter sina egna förutsättningar. 
Ett greenfeesamarbete har också startats mellan sex av klubbarna.

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.

Under 2018 har arbetet med ny organisation lett till att vi startat upp ett 
Föreningsråd där all verksamhet är representerad. Visionsarbetet har 
fortsatt och nu är en ny 5-årsplan snart redo.

Efter fyra år som krögare lämnar Club Evergreen Lysegården. Vi har lagt 
ned ett stort arbete på att hitta ny krögare men det är verkligen inte lätt. 
Detta är en prioriterad fråga som handlar om hur vi skall kunna utveckla 
vår verksamhet i framtiden.

Tack skall ni ha allihop!
Styrelsen/Rune Arnesen
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Junior- och elitkommittén

Lysegården bedriver juniorträning året om i “tre säsonger”, 
vinter, sommar och höstträning.
Antal juniorer i träning är drygt 55 st , fördelat på breddjunior 
ca 40 st och golfkul ca 15st.
Vi har 2st tränare engagerade i verksamheten.

Mål för 2018 har varit fokus på spel på banan och utveckla 
tävlingsverksamheten för juniorerna samt att inkludera Golfkul 
bättre i verksamheten.

Tävling
Vår torsdagsserie på 9-hålsbanan är återkommande en mycket 
uppskattad tävling bland våra juniorer. Under året så 
genomfördes 17 omgångar med ett snitt på ca 20 st per 
omgång.
Varje tävling avslutas med grillning och prisutdelning för alla.
”Slaget om Kungälv” mot Gullbringas juniorer genomfördes 
även i år med spel på båda klubbarna och med avslutande 
prisutdelning på Gullbringa.  
Detta var en fin dag för våra juniorer som lyckades för första 
gången ta hem bucklan till Lysegården.
Lysegården har under året tävlat med sitt juniorlag i J16. Flera 
av våra juniorer har även deltagit individuellt under året  i 
”Short Game Tour”, ”GGF Tour” och ”Teen tour” med fina 
framgångar. 

Vi har fortsatt under 2018 haft fokus på “spel på annan bana” 
där juniorer tillsammans föräldrar/vuxen spelat på golfbanor i 
närområdet där våra juniorer spelar gratis.
2st träningsläger har genomförts under året.

Träningsläger Billingen
Teen tour sommarläger på Lysegården

Juniorkommittén tillsammans med klubben anordnade under 
2018 en ”ny” tävling ”Poolslaget”. Tävlingen hade ca 50 
startande lag och startavgifterna inbringade dels en extra slant 
till juniorverksamheten men även en inkomst för att lång sikt 
kunna fräscha upp poolområdet.

Förutom den tränarledda golfträningen så har ledare 
(föräldrar) fortsatt med fysträningen i Fontin som startades 
upp under 2017. Träningen har varit öppen för alla inklusive 
föräldrar och syskon.
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Seniorsektionen

2018 deltog vi med 6 lag i GGF:s seriespel för seniorer med 
följande resultat:

H30 2:a i div 4 upp till div 3
H40 5:a i div 1 till div 2
H50 4:a i div 3
H60 sist i div 1 till div 2
H70 vann div 2 till div 1
H75 4:a i div 2

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

Seniorkommittén/Bo-Christer Boberg

Handigolf

Under året har drygt 30 personer testat på tävlingsspel. Varje 
tisdag snittar närmare 25 spelare. En fantastisk utveckling.

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

Under 2018 har klubb och tränare engagerat sig i Balance Golf och 
gått på flera utbildningar. Syftet är att skapa en skonsammare sving 
för kroppen och därmed kunna hjälpa golfspelare med 
funktionsnedsättningar.

Handigolfkommittén/Fredrik Rubensson

                                                                                                                                        

Veteransektionen

Veterantävlingarna är populära och välbesökta. Under 2018 har 
anslutningen varit ca 110 golfare per tävling med en fördelning av 
ca 85 på 18-hålsbanan och 25 på 9-hålsbanan. Totala antalet som 
deltagit under årets tävlingar är drygt 150. Säsongen avslutades 
som vanligt med den uppskattade scrambletävlingen och 
prisutdelning. Segrare i A-klassen Per Engerberg, segrare i 
B-klassen Jan Hollstig och 9-hålaren Sven Svensson.

Matchspelscupen har genomförts för sjätte året i rad, segrare Allan 
Eriksson.

Under 2018 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 som 
tyvärr inte gick till final och ett damlag som drog sig ur serien pga 
spelarbrist.

Veterankommittén/Dag Windt
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Medlem

2018 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”.  Vår 
ambition har varit att ge medlemmarna tillfälle till spel med 
både nya och gamla bekanta under trevliga former. Det har 
varit mellan 4 och 18 personer när vi anordnat Golf för alla 
(ingen tävling).  

Vi har haft lika många tillfällen som föregående år. Ett tillfälle 
under hösten blev dock inställt pga blöt bana. Deltagarantalet 
har varit oförändrat. Alla som varit med har varit mycket 
nöjda och det har varit jättebra tillfällen att lära känna nya 
personer på klubben. Vi vill gärna fortsätta med Golf för alla 
och hoppas att nå ut till fler under säsongen 2019.
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. 
Dessutom har vi under hösten informerat på 
nybörjarkurserna om klubben samt fadderrundor.
Vi har haft ett flertal medlemmar som varit beredda att ställa 
upp som faddrar. Trots att vi har haft ett stort inflöde av nya 
medlemmar under 2018 har det tyvärr inte varit så många 
nya golfare som anmält sig till Faddergolfen. Behovet är 
kanske inte så stort. 

Banan/Anläggningen 

Vintern dröjde sig kvar långt in på våren. Vi plogade greenerna 
i mitten av mars och använde därefter dukar för att skydda 
greenerna från marsnaren. När det väl blev riktig vår kunde vi 
öppna med bra greener. Greener som också höll sig bra genom 
hela den soliga och torra sommar vi bjöds på. De nya pumparna 
till bevattningen fick verkligen bekänna färg. Vi kunde dock 
märka av brister i vår bevattning på tee där några 
utslagsplatser fick torkskador. Fairway klarade torkan bra och 
när vi åter fick regn mot slutet av säsongen exploderade 
tillväxten i samband med fortsatt varma temperaturer långt in 
i oktober. Invintringen av gräset gick bra och vi kunde stänga 
18-hålsbanan i mitten av november med greener som såg ut 
att trivas. 9-hålsbanan hölls öppen ett par veckor längre.

Patrik Hansson/Banchef

Inför nästa säsong kommer klubben att fokusera på att få 
fler medlemmar ned till 36 i hcp och därmed 
förhoppningen att de fortsätter med golf och stannar kvar i 
vår klubb. Våra tränare har tagit fram en manual för “Vägen 
till 36”, där även Medlemskommittén kommer att bli 
engagerade.
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.

Medlemskommittén
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Handicap- och regelkommittén

Kontrollerat och justerat markeringarna på banan.

Individuell handicaprevision utförd för samtliga berättigade 
medlemmar.

2 banbesiktningar inför tävlingar.

Fem domaruppdrag utförda i distriktet.

Handicap- &  Regelkommittén
Jan Hollstig

Tävlingskommittén

Under årets säsong erbjöds det 10 klubbtävlingar, varav 
1 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 i augusti för alla klasser utom 
juniorerna som spelade i september.
Nya grepp för att öka deltagandet genomförs till 2019.

Årets klubbmästare blev:

Herrar: Johan Larsson
Juniorklass: Ida Brorsson
H40: Fredrik Simonsson
H50: Robert Svensson
H60: Anders Robertzon
H70: Egil Tveit

Årets upplaga av Innesvingens onsdagsgolf vanns av 
Martin Blomholt och där Markus Forsbohl vann order of 
merit. I årets onsdagsgolf deltog 88 deltagare vid något 
tillfälle under säsongen.
 
Tävlingskommittén/Roger Lundberg
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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 2019.
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Ordförande om 1 år Mathias Edmundsson
 
Ledamöter som kvarstår 1 år
Tomas Rydén
Kjell Lundhag
Robert Svensson
 
Ledamöter om/nyval 2 år
Anders Robertzon
Eva Johnning
Dag Wint
 
Suppleanter
Pia Karlsson kvarstår 1 år
Lars Hallberg nyval 2 år

 
Revisorer för tid om 1 år
Sören Maxén
Anders Bååt
Suppleant - Urban Börjesson

Valberedning
Elna Pålsson kvarstår om 2 år
 
Nyval om 3 år
Bosse Fransson
Ari Kokko

För valberedningen Kungälv 2019-03-06

Lars Dahlqvist Elna Pålsson
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Resultaträkning, belopp i tkr

 2018 2017 2016

Medlemmar    

Var av intäkter 1065 1138 837 

Var av kostnader -495 570 -445 694 -482 355

Gäster    

Var av intäkter 0 0 0 

Var av kostnader -0 0 -0 0 -0 0

Företag    

Var av intäkter 0 0 0 

Var av kostnader 0 0 0 0 0 0

Tävlingar    

Var av intäkter 482 478 368 

Var av kostnader -310 172 -267 211 -216 152

Övriga intäkter  14 16 562

Summa intäkter                   756  921 1069

Junior & Elit    

Var av intäkter 125 190 189 

Var av kostnader -329 -204 -418 -228 -489 -300

Fastighet    

Fastighet intäkter 744 722  

Fastighetskostnader -764 -37 -1159 

Avskrivningar -154 -174 -154 531 -154 -1313

Banan    

Var av kostnader banan -10 -9 -306 

Var av personal 0 0 12 

Arrende/avskrivningar maskiner -54 -64 -269 -278 0 -294

Kansli    

Var av kostnader kansli -118 -129 -132 

Var av personal -2 -120 -1 -130 -0 -132

Summa kostnader  -562 -105 -2039

Resultat före finansiella poster  194 816 -970

Ränteintäkter  0  0  0

Räntekostnader -67 -92 -117

Skatter  0 -102 0

Resultat efter finansiella poster  127 622 -1087

Årets resultat  127 622 -1087

Disposition av klubbens resultat

Årets resultat   127 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.

Siffrorna för 2017 är justerade efter extern 
revision.

Tillsammans med Lysegårdens Golf AB blir 
resultatet för året 298 tkr.



Balansräkning, belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 1299 794

Maskiner och inventarier  0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  50 50

Summa anläggningstillgångar 1349 844

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar

Kundfodringar 43 0

Skattefodringar 11 0

Övriga fodringar 653 229

Förutbetalda kostnader  2 0

Summa kortfristiga fordringar 709 229

Kassa och bank  0 3

Summa omsättningstillgångar  709 232

Summa tillgångar  2058 1076

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1800 2422

Årets resultat  -127 -622

Summa eget kapital 1673 1800

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit (limit 3300) -2966 -2742

Summa långfristiga skulder -2966 -2742

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder -8 -44

Skatteskulder 0 -26

Övriga skulder -41 -5
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  -716 -59

Summa kortfristiga skulder  -765 -134
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  -2058 -1076

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 har upptagits i verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Fordringar 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.   -  Avskrivningar enligt plan                                       2018                          2017
Byggnader 154 154
Summa avskrivningar enligt plan 154 154

2. – Byggnader och mark 2018                     2017
Anskaffningsvärde                                                                   
Byggnader vid årets början 3852                     3852
Mark vid årets början 320 320
Markköp (handpenning) 660 0
Anskaffningsvärde vid årets slut 4832                     4172

Ackumulerade avskrivningar
Byggnader vid årets början -3378                    -3224
Mark vid årets början -                                  -
Årets avskrivningar                                                            -155                            -154
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut                      -3533                    -3378

Planenligt restvärde vid årets slut                             1299                      794
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    3. – Maskiner och inventarier 2018                     2017
Anskaffningsvärde
Vid årets början 1623                     1623
Utrangeringar/försäljning - -
Nyanskaffningar - -
Anskaffningsvärde vid året slut 1623 1623                                       
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1623 -1623
Utrangeringar/försäljning -                                  -
Årets avskrivningar -                                  -
Ackumulerade avskrivningar vid året slut                       -1623                    -1623

4. – Andelar i Koncernföretag 2018 2017
Aktier och andelar i föreningsägda företag 50 50

 
5. – Upplupna kostn. och förutbestämda int.          2018-12-31         2017-12-31
Förutbetalda medlemsavgifter - -
Upplupna löner och semesterlöner - -
Upplupna sociala avgifter - -
Övriga upplupna kostnader -716 -20
Summa -716 -20                                      

6. – Checkkrediten
Vår nuvarande limit på checkkrediten är 3 300 000:-.
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Kungälv 13 mars 2019

Rune Arnesen Mathias Edmundsson Tomas Rydén
Ordförande Vice ordförande Ledamot

Eva Johnning Kjell Lundhag 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 2018-01-01 - 2018-12-31.

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 13/3 2019

Urban Börjesson Anders Bååt
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