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1. Kallelse och föredragningslista
 
Kallelse till höstmöte
Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie 
höstmöte, torsdag den 25 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 2023

Allmänt
Under det gångna året gjordes en omstart av verksamheten. 
Enligt players first (medlemsundersökningar) har dessa 
ändringar fått höga betyg av er medlemmar. Vi vill därför 
fortsätta på den inslagna vägen. En av de saker vi vill förbättra 
är informationen och kommunikationen till er medlemmar. 

En av de åtgärder som vi kommer att införa under året är 
inspelade youtube filmer. Här kommer vi att kunna lämna 
information om viktiga frågor. Hur rangearbetet utvecklas, 
eller vad som planeras på banan. 

Vi skall fortsätta jobba med att locka fler medlemmar att 
hjälpa till med det ideella arbetet under året. 

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. 

Vi kommer bedriva årets tävlingsvecka under v30. Målet är att 
locka ännu fler till tävlingarna och till aktiviteter runt 
tävlingarna.

Ekonomi
Budgeten för 2023 är i balans med ett litet överskott. Planen för 
maskinleasing fortsätter. Inga nya klippare eller andra 
maskininköp planeras under året.
 
Personal 
Målsättningen är att vi skall ha en hög service i kansliet 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. 
Vi anlägger ett nytt tee, 40. Detta för att öka alternativen för de 
som inte slår så långt. 
Under 2022 testades hybridgräs på tee nr 11. Testet var lyckat. 
Under 2023 kommer fler tees att få hybridgräs om budgeten så 
tillåter. Hål nr 1 byggs om och teet förlängs. 
En ny trappa till poolen är planerad.
Under hösten 2023 kommer rangen att börja byggas om. Syftet är 
att öka säkerheten och att kunna hålla öppet rangen en större del 
av året.



Föreningsrådet
Arbetet skall utvecklas och fler samarbeten mellan kommittéerna är 
önskvärda. 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 samma 
omfattning som 2022 och  där målet är att det skall finnas sponsorer 
till varje tävling. Fortsätta jobba med klubbmästerskapet för att öka 
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 kommer 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 gemensamma träningsdagar varje 
månad där man träffas och umgås över de olika lagen, med förhoppning 
om ökad gemenskap. 
 
Regel och handicap
Vi genomför regelkurser under våren. Vi undersöker möjligheten att 
använda el-stängslet som Out eller pliktområdesgräns. Det har kommit 
in förslag om att lägga en droppruta på hål 10 nere i tungan höger om 
vägen i gula pliktområdet. 
Svara på regelfrågor och hcp frågor från medlemmarna.
Vara kontakten för regelfrågor med Göteborgs golfförbund.
 
Fortsätta leta efter domare och medlemmar till kommitteen.



Juniorkommittén
startar redan upp i december  för vårt Juniorlag samt i januari för 
bredd-grupperna. Vinterträningen bedrivs på Lysegården i största 
möjliga måna. Juniorverksamheten skall under säsongen jobba aktivt 
med att öka antal ideella föräldrar som stärker upp organisationen. 
Målsättningen är att öka i antal juniorer som är med i verksamheten 
och där klubben skall bedriva en attraktiv träningsverksamhet. 
Tanken är att det under säsongen kommer genomföras läger för våra 
juniorer. 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.  

 

Longdriving 
contest

Idrott / Golf 
Vi kommer att ha skolaktiviteter igen där vi återupptar 
samarbete med skolor i närområdet. På sikt vill vi skapa en 
återkommande verksamhet i samarbete med skolan.
 
Under 2022 har vi förlängt hösten med träning för vårt J- 
lag med att även träna i oktober månad. Syftet med detta är 
att göra vintern kortare, använda anläggningen när den 
fortfarande är i bra skick och få våra juniorer att träna mer 
på banan/närspel. Vi kommer 2023 även göra detta för 
breddgrupperna. Tävlingsmässigt vill vi få ut fler spelare att 
börja tävla på de första stegen, Short Game & Rookie 
touren. Elitlag är något vi vill börja bygga upp igen. För 
killarnas del är det främst att få några äldre att vara med 
och tävla + få våra unga juniorer att komma ut och 
tävlingspela med seniorer. Tjejerna så behöver vi som steg 
ett att lyssna av äldre spelare som vill/kan vara med. För 
våra representationslag kommer vi under året bjuda in till 3 
träffar under året. Tanken är att få alla att samlas och 
genomföra olika utbildningar / träningar tillsammans. Vi 
har satt i gång planering kring att skapa en 
tävlingsledarutbildning för de som vill vara med och sköta 
detta. 
Vi har även planer att starta upp medlemsträning där du 
kan vara med enstaka tillfällen eller hela kurser. Tanken är 
där att vi sköter detta genom klubben och vi anlitar våra 
tränare.
Micke Persson Golf/idrottsansvarig 



Medlemskommittén
Medlemskommittén kommer fortsätta att med konceptet ”Vägen till 
54”. Där informerar vi om klubben samt ser till att 
medlemskommittén och andra medlemmar på klubben hjälper till, då 
det blir spel på 9-hålsbanan. Behövs det hjälp med fadderrundor, så 
ordnar vi det också.

Vi kommer även att ordna ”klubbträff” tillsammans med vår pro. Där 
kommer vi att informera om träningsutbud, köra lite golfträning samt 
spela tillsammans. En möjlighet att skapa lite klubbkänsla och hitta 
nya spelkompisar. Många vill spela, men inte tävla. Om intresse finns, 
kan detta koncept få en fortsättning. 

Kommittén kommer fortsätta att hjälpa klubben med att värva nya 
medlemmar, bland annat genom att dela ut välkomstbrev i brevlådor 
runt om i närområdet. Välkomstbrev där vi informerar om klubben 
och dess aktiviteter.

Eva Johnning

Damkommittén
Vi startar återigen säsongen med en vårträff. Inbjudan mailas ut till alla 
klubbens kvinnliga medlemmar tillsammans med information om 
Mångolfen. 

Årets vårträff var uppskattad och vi hoppas locka fler till att vara med på 
våra aktiviteter.  Mångolfen startar 1 maj och kommer köras 15 
måndagar. Liksom i år kommer man att kunna delta utan tävlan om man 
så önskar. Det har kommit in synpunkter på att det är för många resultat 
som räknas, så vi har därför beslutat att vi nästa år kommer räkna de 8 
bästa resultaten (tidigare 10). Vi skulle åter igen vilja testa att köra 9 hål 
en kväll i veckan, vilket är ett önskemål från de som har svårt att hinna 
med 18 hål efter jobbet. Önskemål är torsdag kväll för att även 
veteranerna ska kunna vara med. De spelar ju tisdagar och och många av 
dem orkar inte spela två dagar i rad. Tävlingsform har vi ännu inte 
bestämt.

KungälvsPokalen genomför vi torsdagen den 11 maj och Ladies 
Invitation torsdagen den 15 juni. Båda med shotgun start. En damresa är 
förbokad i Varberg den 13 - 14 maj. Om intresse finns kommer vi även att 
försöka ha någon form av tävling på hösten.

 Karin Friberg



Veterankommittén
Under säsongen 2022 har deltagandet på våra tisdagstävlingar legat 
i nivå med 2021 och inte hämtat sig efter pandemin. Vi bibehåller 
form och upplägg för tävlingarna och hoppas på en mindre 
deltagarökning under 2023.

 Matchspelscupen Anders Memorial kommer att genomföras även 
under 2023.

Under 2023 räknar vi med oförändrat spelutbyte med Stenungsunds 
GK, Gullbringa GCC, Ale GK och Tjörns GK.

 Vi kommer att delta i HCP-serien oss klubbar emellan med både ett 
dam- och herrlag.

 Under höst och vår deltar ett flertal av veteranerna i ideellt 
underhålls- och förbättringsarbete av banan. Avsikten är att vi 
fortsätter med detta.

 Även denna vintersäsong 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 söka samarbete med olika skolor för barn med 
funktionsvariationer.



Träningsverksamheten på Lysegårdens golfklubb
Verksamheten på Lysegårdens Golfklubb kommer under 2023 att ha 
några olika fokusområden där målet är personlig utveckling för alla 
golfare och medlemmar året runt.

Klubbverksamheten
Vi skall utöka klubb erbjudandet till medlemmarna. Varje tisdag och 
torsdag kommer att erbjudas möjlighet till gruppträning för alla 
medlemmar. För en kostnad av 150 kr får alla chansen att varje vecka 
förbättra sin chip, pitch, putt och svingteknik. 

Vår Pro Oscar Flatau

Klubbkurser
Vägen mot 36
För de som strävar efter att nå 36. Många nya golfare som behöver 
komma igång med golfen. 
Vägen mot 20
För den som hållit på ett tag men behöver lite extra för att nå ett mer 
stabilt spel.
Vägen mot 10
För den mer erfarne och stabile golfaren som siktar på singel hcp.

Tre kurser á 7 veckor som erbjuds våra medlemmar. Bokning av kurser 
och enstaka klubb träningar görs i receptionen eller på hemsidan. Vi vill 
att alla medlemmar skall erbjudas hjälp i sin golfutveckling. Står du och 
stampar eller tvärtom har svårt att spela på ditt handikapp. Sök hjälp. 

 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.

  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.



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



Lysegårdens Golf Budget 22 Prognos 22 Budget 23

Medlemmar 5,000 4000 4500

Gäster 1,500 1,600 1,750

Företag 400 350 400

Tävlingar 200 160 170

Övriga intäkter 100 900 750

Nettointäkter 7,200 7,010 7,570

Junior -160 -225 -200

Fastighet -600 -600 -600

Banan -1,500 -1,400 -1,500

Kansli -340 -300 -375

Personal -3,880 -4100 -4,300

Avskrivningar Fast -154 0 -0

Avskrivningar Inv. -70 -75 -90

Nettokostnader -6,704 -6,700 -7065

Resultat före räntor 496 310 505

Räntekostnader -300 -300 -335

Klubb/bolag resultat 196 10 170

4. Budget

5. Styrelsens förslag/motioner

Motion 1: Avskaffa Sweetspot

Motion 2: Inför Golfhäftet

Motion 3: Inrätta en bankommitté



Motion 1: Förslag att avsluta avtalet med Sweetspot

Sweetspot-appen är till det yttre nästan identisk med Svenska Golfförbundets app (MGB) men saknar koppling till Min 

Golfs golfvänner, golfkalender och hcp-hantering. För oss medlemmar är det bara rörigt att ha två parallella system.

Då Sweetspot kostar i storleksordningen 150.000:-/år har undertecknade vid ett flertal tillfällen begärt en ekonomisk 

redovisning för hur en så pass stor utgift motiveras, då vi kan få mycket av funktionerna gratis. Förutom allmänna 

svepande omdömen att man tror att det är bra och ibland brösttoner har ingen som helst redovisning delgivits oss som 

medlemmar. Det är trots allt 20-25 premiemedlemmars årsavgifter som spenderas på detta vårdslösa sätt.

Med de relativt små volymerna som vi hanterar och då vi sällan är fulltecknade tror vi inte att den dynamiska 

prissättningen ger någon större vinst. Tvärt om, vi tror att Sweetspot stöter bort greenfee-gäster då man är tvungen att 

ladda ner en särskild app och det finns alternativa banor att spela på.

Vi tror att Sweetspot är ekonomiskt kontraproduktivt.

Att i en ekonomisk situation, där klubben ber medlemmarna att betala in årsavgiften i förtid och där avgiftshöjningar har 

aviserats, anser vi att det är ekonomist oansvarigt att behålla avtalet med Sweetspot.

Förslag: Säg omedelbart upp avtalet med Sweetspot

Kungälv 2022-09-10

Med vänliga hälsningar 

Anki o Thomas Erlingson



Motionärerna framför att de upplever det rörigt med flera olika system, att någon 
ekonomisk fördel med sweetspot inte finns utan att det är tvärtom kontraproduktivt då 
gäster väljer bort Lysegården till förmån för andra klubbar som inte har sweetspot. 

Tappar vi kunder på sweetspot? Inte helt lätt att svara på detta men det är svårt att 

se detta i klubbens statistik. Om vi går tillbaka till tiden innan pandemin och innan vi 

hade sweetspot (2018) låg greenfee intäkterna på 1,3 mkr i år kommer vi att landa på 

1,6 mkr. 

Att det skulle vara svårt att boka återfinns inte heller som en vanligt förekommande 

fråga i medlems-undersökningarna under de senaste åren. Det som dock har kunnat 

läsas ut i medlems-undersökningarna är att det fanns ett missnöje med tvånget att 

betala i förtid. Denna tvingande regel har tagits bort inför detta verksamhetsår till 

mångas glädje. Betalning i förtid är nu en möjlighet men inte ett tvång.

Under denna säsong har klubben ökat antalet betalande gäster med 600 stycken, ca 

6%. Detta i en marknad som totalt har gått ned 15% på riksnivå och i 

Göteborgsregionen med 10%. Detta är vi oerhört nöjda med, men talar inte för 

motionärernas uppfattning om att gäster väljer bort klubben.

Motionärerna menar också att de inte tror att den dynamiska prissättningen ger 

speciellt mycket vinst till klubben. Detta kan de mycket väl ha rätt i. Det har dock 

heller aldrig varit huvudpoängen med den dynamiska prissättningen. Denna funktion 

är ett verktyg för att styra bort greenfee gäster från de mest attraktiva tiderna så att 

dessa finns för våra medlemmar. Vi har också lyckats med detta då vi spridit ut 

gästerna över dagen och samtidigt hållit uppe greenfee-intäkterna.

Styrelsens utlåtande över motion om att avsluta Sweetspot Återstår så frågan om kostnaden, är det värt att ha sweetspot! Det är rätt att sweetspot 

kostar oss en del pengar. Vi jämför GIT som är ett webbaserat bokningsverktyg med 

Sweetspot som är ett modernt affärssystem. Det finns saker i Sweetspot som GIT idag helt 

saknar. En av dessa funktioner finns för de nya medlemskap-former som styrelsen och 

arbetsgruppen föreslagit. Ett medlemskap med spelvärde hanterar inte GIT. Detta måste 

omformas till antal rundor. Vi kan inte heller längre använda GIT för att skicka fakturor för 

de årliga medlemskap avgifterna. Här måste vi köpa in den tjänsten separat till en 

merkostnad om 15 - 20000 kr. De ovan nämnda kampanjerna grundar sig på uppgifter som 

Sweetspot lagrar i sitt kundregister.  Enligt GDPR får vi lagra dessa uppgifter under 24 

månader och använda dem i marknadsföringskampanjer.

Ett av argumenten för att införa Sweetspot var att komma bort ifrån de kostnader som No 

show innebar. I och med Sweetspot har dessa i stort sett försvunnit helt. Vid en återgång till 

Git kommer fenomenet troligtvis tillbaka. Hur mycket är svårt att säga men en försiktig 

bedömning av en boll i veckan under 25 v ger ett ekonomiskt bortfall på 30000 kr. 

Den andra aspekten av att slippa hantera alla betalningar är att Sweetspot avlastat kansliet. 

Vi kommer att behöva förstärka bemanningen. Om vi även här gör en försiktig ökning  

under 5 månader innebär detta ökade kostnader med minst 40 000 kr. 

Vi håller dock ändå med motionären om att det finns en betydande kostnad som vi måste ta 

hänsyn till. Vi har därför förhandlat med Sweetspot och lyckats få ned kostnaden med 50% 

för år 2023.

Sammantaget ger detta oss valet att använda ett gammalt bokningssystem eller använda 

det mest moderna affärssystem som just nu finns och som hjälper oss att utveckla 

verksamheten. 

Vi har så ärligt som möjligt försökt redovisa kostnader och besparingar som ändå visar att 

det inte är dyrare med Sweetspot.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att motionen avslås.



 Innan vi beslutar om avgiftshöjningar bör vi naturligtvis se över 
onödiga utgifter och initiera möjliga ökningar av intäkterna.

Om man besöker golfbanor runt om i landet slås man av att de 
som är med i golfhäftet har god beläggning på banan, besök av 
många husbilar och husvagnar och en blomstrande och 
välfrekventerad restaurang.

Lysegården är långt ifrån fullt utnyttjad, varför det finns gott om 
utrymme att ta emot golfgäster, som betalar 1/2 av dagens 
högsta. Med Golfhäftet Plus kan vi erbjuda greenfee-gäster 
ytterligare tider, då vi har låg beläggning på banan.

Den observante påpekar att det inte längre är så många banor i 
vår region som är med i Golfhäftet. Det öppnar å andra sidan 
upp en stor möjlighet för de banor som är med att få en god 
beläggning.

Förslagsvis gäller avtalet endast vardagar.

Förslag: Att Lysegården ansluter sig till Golfhäftet.

Kungälv 2022-09-10

Med vänliga hälsningar 

Anki o Thomas Erlingson

Motion 2: Anslutning till Golfhäftet

Motionärerna skriver att de föreslår att klubben skall införa golfhäftet på vardagar. 
Detta i syfte att öka greenfee-intäkterna och få fler besökare till banan och 
restaurangen.

Styrelsen delar motionärernas intentioner om att öka intäkterna och få fler till banan 
men menar att det finns andra och bättre vägar för att uppnå detta.

I Göteborgsregionen har det totala golfandet gått ned med 10% under 2022 jämfört med 
2021. Samtidigt har Lysegården behållit greenfee-intäkterna på i stort sett samma nivå 
som 2021. Vi har ökat antalet greenfeegäster med 6% (600 st).

Strategin för att uppnå detta har varit att sänka den genomsnittliga greenfeen och 
genomföra kampanjer till tidigare gäster under maj och september månad.

Under året har klubben haft kontakt med golfhäftet och fört diskussioner med dem. Vi 
saknar idag viktiga saker som gör att vi bedömer att golfhäftet inte är intressanta för 
oss. Avsaknaden av eget boende, ställplatser eller campingplatser mm, är en brist som 
gör att styrelsen inte tror att golfhäftet skulle tillföra oss något.

Detta är en bedömning som vi gör i likhet med många andra golfbanor i vår närhet. 
Ingen av våra samarbetsklubbar är med i golfhäftet.

Styrelsen föreslår därför höstmötet att avslå motionen.

Styrelsens utlåtande över motion om golfhäftet



Spelupplevelsen på banan är i och med natur och design 

mycket trevlig. Jag tror dock att med små förändringar och 

lite nya idéer skulle den kunna ökas ytterligare och bli en 

snackis/reklam för klubben. 

Många klubbar har en bankommitté och en utvecklingsplan 

för banan men jag har inte sett någon sådan här. Skulle det 

vara intressant för klubben att skapa en bankommitté som 

kan titta på en utvecklingsplan? 

Jag skulle t.ex. vilja lägga fram förslag som att anlita 

professionell hjälp där jag stött på Magnus Suneson flera 

gånger. Han är extremt duktig på att lägga fram 

förbättringsförslag för att med små medel skapa en ännu 

bättre spelupplevelse.

Bara några tankar från min sida. Ha en bra dag så hoppas 

jag att vi ses på höstmötet.

Med vänlig hälsning,

Christopher Herre

Motion 3: Inrätta en bankommitté

Motionärerna föreslår att inrätta en bankommitté med ansvar 
att ta fram en utvecklingsplan för banan.

Det finns idag en bankommitté och det finns en utvecklingsplan 
för banan. Klubben har dock inte informerat speciellt väl om att 
detta finns. Idag finns en ansvarig person i styrelsen för banan 
(Dag Windt) som tillsammans med banchef och klubbchef utgör 
bankommitté.

Denna konstellation föreslår nu styrelsen utökas med 
regelansvarig på klubben samt en låg- och en hög handikappad 
spelare. Styrelsen tillsätter vilka personer som skall väljas in i 
kommittén.

Information om utvecklingsplanen skall också finnas på klubbens 
hemsida.

Med anledning av ovanstående anses motionen besvarad

Styrelsens utlåtande över motion om att 
inrätta en bankommitté


