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Föredragningslista
1.

Mötet öppnas

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Årsmötets utlysande

4.

Föredragningslista

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

6.

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar dagens protokoll.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019

8.

Kommittéernas verksamhetsberättelser 2019 och verksamhetsplaner 2020 - 22
- Anläggning
- Idrott
- Marknad
- Medlem
- Senior
- Tävling

9.

Redovisning av resultat- och balansräkning.

10. Revisorernas berättelse.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med
balansräkningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av 1.verksamhetsplan 2.medlemsavgifter 3. övriga avgifter samt budget för kommande verksamhetsoch räkenskapsår 2020.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
-

Förslag från styrelsen gällande köp samt försäljning av mark

-

Förslag från styrelsen gällande höjning av spelavgiften 2021 med 150 kr för guld- och silvermedlemmar 26-99
år

-

Motion ang kostnadstak på nyttjande av drivingrange

15. Vision 50/50
16. Valberedningens förslag till styrelse:
a)

Val av ordförande för en tid av 1 år

b)

Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.

c)

Val av max två st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d)

Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

e)

Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

f)

Val av ombud till NVGFs distriktsmöten.

17. Övriga frågor
18. Avtackning
19. Mötet avslutas
Ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen hålls direkt efter vårmötet.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmöte
Ordinarie årsmöte avhölls den 28 mars 2019 med 71 röstberättigade medlemmar.
Möten
Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten under året.
Styrelsen har under året i huvudsak arbetat med:
Upprättat och följt en årsplan för styrelsens löpande arbete.
Genomarbetat och uppdaterat vision, värdegrund och värdeord.
Satt upp mål och strategier för kommande fem åren.
Uppföljning av uppsatta mål och aktiviteter i beslutsloggen vid varje styrelsemöte.
Beslutat om budget samt investeringsplan för 2020.
Reviderat kommunikationsplattform samt tagit fram kommunikationsplan för 2019.
Vision 50/50 arbete för jämställdhet och inkludering i klubben.
Medlemsenkät Players First genomförd samt gjort uppföljning vad medlemmarna tycker.
Översyn av dokumenthantering i Sharepoint för att samla viktiga dokument.
Påbörjat dokumentation av banskötsel för att säkerställa
Påbörjat kvalitetsarbetet med On Course miljöverktyg.
Paragolf har marknadsförts på hjältedagen och klubben erbjuder träning.
Planeringskonferens med styrelse och SGF:s klubbrådgivare.
Klubbutvecklingsmöte under hösten med anställd personal, kommittéer och styrelse.
Deltagit i NVGF:s ordförandemöte och höstens konferens samt SGF:s
verksamhetseminarie. Renovering av delar i Västerbottensgården.
Startat upp arbetet av klubbens utveckling gällande ev. avyttring av mark samt inköp av
mark.
Utöver dessa punkter har även styrelsen givit klubbchef och hans personal i uppdrag att
utföra ett antal aktiviteter och åtgärder. Dessa finns redovisade i separata
verksamhetsberättelser.
Verksamhetsplan
Övergripande mål 2020 – 2021
Ambassadörspoäng enligt medlemsenkäten; mål 58 poäng (58 poäng 2019)
Jämnare könsfördelning 50/50; mål 28% andel kvinnor (27% andel kvinnor 2019)
Klubbens ekonomi i balans, 8% efter finansiella kostnader, 2 miljoner i kassan vid
årsskiftet 2020 – 2021.
Större aktiviteter 2020 – 2021
Säkerställa banans kvalitet, underhåll, renovering av bana och range enligt
anläggningskommitténs masterplan.
Dokumentera anläggningen gällande banskötsel.
Fortsätta med kvalitetsarbetet On Course miljöverktyg.
Se över möjligheter att öka intäkter till klubben.
Vision 50/50, implementera arbetet i kommittéer.
Utreda och eventuellt verkställa att köpa mark.
Utreda om möjlig försäljning av mark.
Genomföra och följa upp medlemsenkäten för utveckling av klubben.
Utreda vad vi kan nyttja och vad som ska göras med Västerbottensgården.
Påbörja utredning om vad gamla tävlingskansliet kan användas och nyttjas till.
Undersöka vad som händer i Holmsund, boende eller annat på klubben.
Uppdatera styrdokument för verksamheten årligen.
Omvärldsanalys gällande digitalisering, hur ser framtidens golfare ut.
Marknadsföra vår externa vision, värdegrund samt värdeord.

Ekonomi
Resultat före räntor och avskrivningar uppgick till 1 163 029 kr. I övrigt se
årsredovisningen.
Styrelsens sammansättning
Lena Israelsson ordförande, Anders Eurenius kassör, Maria Brandt sekreterare.
Övriga ledamöter; Ali Fouritan-Rad, Ann Tavelin, Lotta Gisselberg, Jan-Erik Noord, Ulf
Bjurbäck och Bert-Ove Karlsson. Adjungerad; Mathias Ferry klubbchef.
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som har bidragit till att utveckla klubbens
verksamhet framåt och positivt under 2019.
Lena Israelsson
Ordförande

Anläggningskommittén
Verksamhetsberättelse 2019
Under 2019 har Anläggningskomittén bestått av följande personer: Ordförande David
Westerlund. Ledamöter Björn Gavelin, Gunnar Pettersson, Bert Ove Karlsson, Hans Ola
Adamsson, Gunilla Eriksson, Kerstin Fahlman Nord, klubbchefen Mattias Ferry,
assisterande banchef Per Söderström och banchef Stefan Vänstedt med ansvar för 2
heltidsanställda och 10 säsongsanställda. Kommittén har haft 10 protokollförda möten och
ett antal andra möten. Skulle vilja tacka alla i kommittén för en bra säsong och fint arbete i
kommittén.
Banan
Service av maskiner och personal var som vanligt en stor del av vintersysslorna 2018/19.
Vi hade en hel del ny personal inför säsongen. De nya blev snabbt varm i kläderna och i
stort har personalen funkat mycket bra i sommar. Vill tacka hela personalstyrkan för en
fantastisk sommar!
Efter ännu en vinter med tidig isläggning på banan så blev det en ”normal vår” (inte lika
varm o torr som 2018). Trots att vi inte fick lika varmt som 2018 så blev det en bra
etablering av sådden som gjordes och vi kunde öppna den 27:de maj med ordinarie
greener. Tack vare en snabb och bra etablering av sådden kunde vi ganska tidigt jobba
fram fina greener som var bra resten av säsongen. Fairways har nog inte vart så bra som i
år på väldigt länge vilket självklart har en del med vädret att göra men även de arbeten
med dressning och sådd som gjorts tidigare år. Tyvärr så kunde inte fairways dressas som
planerat under hösten då sandbrist rådde i hela Umeå, problemet ska vara löst under
2020 och dressning av fairways ska återupptas då. Sommaren blev inte lika varm och torr
som 2018 vilket var tur då det strulat en hel del med pumpstationen som försörjer banan
med vatten, nu ska detta också vara löst då vi installerat en ny pump och
pumpstyrningssystem från Östorps bevattning. Detta blev installerat och provkört under
hösten innan systemet tömdes innan vintern. Under senhösten han vi med att börja med
fairwaybevattning på röd 4 o gul 5 som saknat bevattning, det kommer att fortsättas med
så snabbt det bara går till våren. Detta kommer göra att även dessa har en chans att hålla
hög kvalité kommande år. Röd 3 och 5 som även saknar bevattning på fairway kommer
göras under hösten 2020. Vi på banan är mycket nöjda med skicket på banan under året
och hoppas att även ni varit det!

Övrigt:
Dragonskolan har under vintern vart hos oss och byggt skärmtak över resterande
sandfickor, bytt panel och tak på pumphuset. Dom har även byggt toaletter som nu finns
på gul 5 och röd 6 dessa tas i bruk under 2020.
Liljaskolan har under hösten vart och röjt till vänster om infarten till klubben för att öppna
upp mot gul 8 för att få en trevligare vy när man kommer in på klubben.
Trädgårdsgruppen har i vanlig ordning gjort ett fantastiskt arbete med att hålla rent och fint
runt klubbhusområdet. Stort tack till er!
Budget
Under 2019 har kommittén haft en driftbudget om totalt 5077tkr, varav 2262 i
lönekostnader, 565 i leasingkostnader, 500 i internhyror och 1750 i resterande drift och
underhållskostnader.
David Westerlund 2020-02-20

Anläggningskommittén
Verksamhetsplan 2020–2022
Kommitténs sammansättning
Kommittén består av ordförande och 8 medlemmar.
Kommittén rapporterar till klubbchef och styrelse.
Ansvarsbeskrivning
Ansvar för utveckling och skötsel av anläggningen (banslingor, korthålsbana, range,
träningsområden, maskinpark och byggnader) inom ramen för tilldelade resurser.
Målsättning
Verka för att banans 27 hål, övningsområden och korthålsbana håller högsta möjliga
kvalitet över hela spelåret. Att golfklubbens fastigheter och anläggningar sköts och
utvecklas på bästa sätt till trevnad för våra medlemmar och gäster.

Aktiviteter (Utdrag ur anläggningskommitténs årsplan 2020)
För 2020 har följande aktiviteter planerats komma till utförande. Arbetena har prioriterats
efter behov och kommer att avstämmas mot budgeterade medel, bidrag och sponsorer.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fortsätta renovera tees
Fairwaybevattning röd 3,4,5 gul 5
Förbättra vägar till och från tees
Byta en del av vårtäckningsdukar
Dressa fairways
Nya rangebollar
Generellt. Regelbunden översyn och revidering av årsplaner genom löpande
banbesiktningar.

Umeå den 19 februari 2020
Anläggningskommittén
David Westerlund

IDROTTSKOMMITTÉN
Verksamhetsberättelse 2019
Kommitténs sammansättning
Kommittén består av en ordförande(Mathias Ferry) och två ledamöter, ordförandena i Elitrespektive Juniorkommittén.
Ansvarsbeskrivning
Kommitténs ordförande rapporterar till klubbchefen men har även ett informationsansvar
till styrelsen. Kommittén driver och planerar klubbens idrottsverksamhet i samverkan med
klubbchef och berörda kommittéer, framför allt Elit- och Juniorkommittéerna.
Verksamheten innefattar deltagande på Teen Tour Elite, Future- och Firsttävlingar, Minitourer, Swedish Golf Tour, Ryder Cup, Damernas Matchspel samt ett representationslag i
förbundets seriesystem. Kommittén ansvarar för att utse lagkaptener för tävlingstillfällen
där sådana anses behövliga.
Detaljerade uppgifter finns i kommitténs ansvarsbeskrivning.
Aktiviteter 2019

Nyckeltal
Juniorer i klubben
Juniorer i träning
Golfskola deltagare
Thoren Touren deltagare snitt
NVGF Junior Tour deltagare
Deltagare i Skandiatävlingar
Elitspelare på Swedish Tour
Topp 10-placeringar på Minitouren
Umeå GK Open deltagare
SGF Ranking Klubb
SGF Ranking Klubb Junior

Utfall
2016
160
145
59
19
22
6
2
3
42
56
93

Utfall
2017
163
136
51
17
10
1
1
35
71
68

Utfall
2018
183
153
58
15
17
12
1
2
41
85
54

Utfall
2019
195
134
67
22
18
14
1
2
40
82
60

2019 Junior
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangerat ett läger i Malmö på Örestads GK i mitten på maj tillsammans med Elit
Arrangerat Uppstart samt Avslutning för klubbens juniorer
I samarbete med Elit arrangerat och agerat ledare på golfskolan veckan före
midsommar
Tillsammans med tränare hållit i och planerat 2 träningar per vecka från 1:a maj –
sista september för varje träningsgrupp(6-7 år 1 g/vecka)
Bedrivit vinterträning på Umeå Indoor från november till april
Arrangerat Supercamp-Regionläger för norra sverige tillsammans med SGF i
oktober, januari och maj
Arrangerat Thoren Touren för klubbens, och grannklubbarnas ungdomar, vid 10
tillfällen
Segrar på Teen Tour Future genom Julia Järvholm x2, Emma Hermansson, Alva
Zakrisson och Vidar Axelsson

•

Segrar på Umeå GK Open genom Julia Järvholm och Gustav Fransson

2019 Elit
•

•
•
•
•
•

Seriespelslagen spelade division 1 på herrsidan och division 2 för damerna.
Herrarna placerade sig på 4:e plats, och damerna var ynka 2 slag från att avancera
till div 1. Dvs vi är kvar i samma divisioner 2019
Umeåregionens Lilla Tour arrangerades i samarbete med grannklubbarna, touren
fortsätter 2020, totalsegrare 2019 Leo Häggström
Golfskolan arrangerades i samarbete med JK och lockade 67 deltagare
Bedrivit vinterträning på Umeå Indoor
Umeå GK Open lockade 41 startande och Gustav Fransson stod som överlägsen
segrare
Högst rankade klubb på seniornivå i NVGF

2019 Ryder Cup
•
•

Träning 4 gånger under sommarsäsongen
Slutade tvåa i NVGFs Ryder Cup-seriespel

2019 Dam
•
•

Laget tog hem segern i NVGFs Matchspel
Emma Z Open genomfördes med totalt 52 startande damer och tjejer

Umeå den 16 mars 2020
Idrottskommittén
Mathias Ferry

IDROTTSKOMMITTÉN
Verksamhetsplan 2020 - 2022
Kommitténs sammansättning
Kommittén består av en ordförande och två ledamöter. Ledamöterna är i dagsläget
ordförandena för Elit- och Juniorkommittén.
Ansvarsbeskrivning
Kommitténs ordförande rapporterar till klubbchefen men har även ett informationsansvar
till styrelsen. Kommittén driver och planerar klubbens idrottsverksamhet i samverkan med
klubbchef och berörda kommittéer, framför allt Elit- och Juniorkommittéerna.
Verksamheten innefattar deltagande på Teen Tour Elite, Future- och Firsttävlingar, Minitourer, Sverigetouren, Ryder Cup, Damernas Matchspel samt ett representationslag i

förbundets seriesystem. Kommittén ansvarar för att utse lagkaptener för tävlingstillfällen
där sådana anses behövliga.
Detaljerade uppgifter finns i kommitténs ansvarsbeskrivning.

Aktiviteter och Mål 2020-2022
Nyckeltal
Juniorer i klubben
Juniorer i träning
Golfskola deltagare
Thoren Touren deltagare snitt
NVGF Junior Tour deltagare
Deltagare i Skandiatävlingar
Elitspelare på Swedish Golf Tour
Topp 10-placeringar på
Minitouren
Umeå GK Open deltagare
SGF Ranking Klubb
SGF Ranking Klubb Junior

Utfall Utfall Utfall Mål
Mål Mål
2017 2018 2019 2020 2021 2022
163
183
193
200 205 210
136
153
134
150 150 155
51
58
67
70
75
80
15
23
30
35
40
17
17
18
20
22
24
10
12
14
15
20
22
1
1
1
2
3
4
1

2

1

5

6

7

35
71
68

36
85
54

41
82
60

50
60
50

60
50
40

65
40
30

Junior
Viktiga aktiviteter 2020 Junior (ansvarig)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedriva all breddverksamhet efter Golfäventyret (Tränare och JK)
Organisera och planera minst 2 träningar/vecka sommartid för alla juniorgrupper
(Tränare, JK, Jonas, William)
Erbjuda samt organisera vinterträning minst 1 gg/vecka från dec-april för alla
grupper (Jonas och William)
Fortsätta rekrytering och marknadsföring i regionens mellanstadieskolor (William)
Anordna Upptaktsträff och Avslutning för alla träningsgrupper (JK och tränare)
Anordna ett övernattningsläger under säsongen (JK)
Locka fler juniorer/knattar till Golfskolan (JK, tränare)
Engagera fler föräldrar i Juniorkommittén (löpande ansvar JK och tränare)
Utbilda fler föräldrar i Golfäventyret för att dessa ska kunna leda grupper i
Golfkul(tränare)

Mål 2020 Junior
•
•
•

Utbilda årligen minst 5 nya ungsdomsledare samt höja kompetensen hos våra
befintliga via SISU, PGA samt Nvgf (JK, Mathias)
Få fler tjejer att delta i tävlingar arrangerade av klubb och distrikt (JK, tränare)
Få tre eller fler spelare att representera Umeå GK på Teen Cup-finalen

Elit
Viktiga aktiviteter 2020 Elit
•
•
•
•
•
•

Tillgodose juniorelit- och seniorelitspelares behov/önskemål av träningsverksamhet
(tränare)
Deltaga i av klubben arrangerade tävlingar (tränare)
Arrangera och locka fler juniorer/knattar till Golfskolan (JK, tränare)
Arrangera/planera Umeåregionens Lilla Tour (Mathias)
Arrangera Umeå GK Open (Mathias, tränare)
Vara behjälpliga vid marknadsaktiviteter, prova på aktiviteter etc (Mathias, tränare)

Mål 2020 Elit
•
•
•
•
•

Vinna div 1 Norra Herrar
Vinna div 1 Norra Damer
Locka >50 startande till Umeå GK Open i juli
Klättra till topp 50 på SGF Klubb-ranking
Vinna på någon av de högre tourerna, Teen Tour Elite, Minitouren, eller Swedish
Golf Tour

Ryder Cup
Viktiga aktiviteter 2020
• Sommarträning (Kurt S tillsammans med tränare)
• Läger (Kurt S och Ralf E)

Mål 2020 Ryder Cup
• Återta titeln i NVGFs Ryder Cup
• Nå två placeringar topp 10 på SM Åldersklasser
Dam
Viktiga aktiviteter 2020 Dam
• Sommarträning (tränare)
• Öka antalet damer som vill tävla scratch (Medlemskommitten)
• Nå fler deltagare i Emma Z Open (Medlemskommittén)
Mål 2020 Dam
• Återta titeln i Damernas Matchspel i NVGF
Umeå den 16 mars 2020
Idrottskommittén
Mathias Ferry

Marknadskommittén
Verksamhetsberättelse 2019
Omsättningen för marknad överträffar budget. Total omsättning 995 815 kr.
14 rena företagstävlingar och 2 mixade(företag/medlemmar) spelades 2019.
Företagsgolfen startade i första veckan i juni och slutade i september.
Greenfee 2019 har omsatt 1 017 000kr jämfört med 1 057 000kr 2018. Vi låg före 2018
hela vägen fram till dess att regnet slog till i september och vi blev tvungna att hålla banan
stängd ett antal dagar.
Under våren så bjöd vi våra partners på lunch där vi berättade om säsongen samt
genomförde en uppskattad longdrivetävling i studion. Under hösten sammanfattade vi
säsongen på Cinco under lättsamma former.
Nytt för 2019 var att vi genomförde en nätverkstour med morgongolf och frukost på
torsdagar. Denna kommer vi utveckla mer under 2020 tillsammans med våra
grannklubbar.
Kommittéen har haft huvudansvaret för att genomföra Golf Festivalen. Den blev även
2019 en väldig succe med utökade aktiviteter på måndagen genom att vi arrangerade
Korthåls- och Putt KM i samarbete med Titleist.
Marknadskommittén har under året bestått av Mathias Ferry (ord.), Maria Swärdsudd,
Kristian Rågfeldt och Christoffer Hald.

Verksamhetsplan 2020-2022
Kommitténs sammansättning
Kommittén består av en ordförande och 3 ledamöter. Vid rekrytering av nya medlemmar
skall stor vikt läggas på säljerfarenhet och/eller personligt nätverk bland regionens
företagare
Ansvarsbeskrivning
Kommitténs ordförande rapporterar till klubbchefen men har även ett informationsansvar
till styrelsen. Kommitténs huvudansvar är att a) skapa och underhålla långsiktiga relationer
med sponsorer samt b) attrahera greenfee-gäster att spela på vår bana. Förmågan att
erbjuda attraktiva ”produkter” och erbjudanden som är till ömsesidig nytta för klubb och
berörd sponsor och/eller dess medarbetare/kunder är en viktig framgångsfaktor.
Detaljerade uppgifter finns i kommitténs ansvarsbeskrivning
Inför 2020 så är målsättningen anordna 14st företagstävlingar.
Vi gör ingen priskorrigering inför 2020.

Viktiga aktiviteter 2020
• Ta väl hand om våra existerande sponsorer
• Vidareutveckla produkten Företagstävling (kringaktivitet, antal, datum, uppföljning
mm)
• Löpande uppdatering av vår produktlista med nya produkter och priser
• Utveckla strategi för positiv tillväxt av antalet Greenfee-gäster
• Sälja koncept för korthålsbanan. Öka antalet prova på-event på korthålsbanan.
• Modernisera utbudet av produkter för våra samarbetspartners.

Marknadskommittén
Mathias Ferry
Medlemskommittén
Verksamhetsberättelse 2019
Kommittén
Bestod under 2019 av
Peter Brandt
Kjell Holmberg
Lena Israelsson
Anita Hjelt
Marie Holmgren
Reine Vallrud
Anders Örtelius
Cecilia Ejderhov

Ordförande
Styrelserepresentant

I slutet av året har Lena avgått och Stefan Nygren anslutit till kommittén
Aktiviteter
Kommittémöten
Kommittén har haft 5 protokollförda möten och arbetat utifrån den verksamhetsplan som
upprättades vid det första mötet.
50/50
Kommittén har jobbat utifrån 50/50 och har det som en stående agendapunkt på våra
möten
Damupptakt
Totalt 60 st serverades en buffé samt kaffe med kaka av vår krögare Jon Ahlman, innan
årets modevisning från shopen drog igång. I år hade återigen en representant från Daily
på plats.
Kansliet och vi från medlemskommittén presenterade säsongens golfagenda för damerna.
Golfens Dag
Under golfensdag genomförde kommittén 4 workshops med genomgång av de nya
golfreglerna, vilket var uppskattat av medlemmarna som tagit sig ut till klubben.

Fadderverksamhet
Total har vi under året haft 35 faddrar, dessa har fått en nyutbildning vid 2 olika tillfällen
med anledning av de nya golfreglerna. Alla dessa utbildningar genomfördes tillsammans
med Mathias i slutet av Maj.
Faddrarna har genomfört fadderrundor med 2 till 3 adepter vardera och gått två 9 håls
rundor med dem. Total har ca 120 gått grönakort utbildningen så det har varit svårt att
täcka upp och ge alla den utlovade fadderrundan
Uppstartsträff
De som tog grönt kort året innan har bjudits tillsammans med de som har klubbhandikapp
(+36). Årets deltagarantal var 15 st
Kvällen började med fika och information vilket följdes av ett pass på rangen med vår
tränare. De som sedan ville gick 9 hål med oss i medlemskommittén. Responsen var bra
från de som var där, många tyckte det var kul att klubben försöker få igång de som inte
riktig lyckats själva.
EZ Damtävlingen
14 Juli genomfördes årets upplaga av damtävlingen "Emma Zackrisson", Till start kom 48
damer
En analys visar på att då tävlingen låg i direkt anslutning till golfveckan valde många
dessvärre bort damtävlingen. Inför 2020 har EZ flyttats tillbaka så den inte konkurrerar
med golfveckan.
Tävlingsledning
Medlemskommittén fungerade som tävlingsledning för både EZ Damtävling och för
Golffestivalen Dag 3
Sällskapsgolfen
Sällskapsgolfen genomfördes på 7 tillfällen på onsdagar mellan 26 juni och 14 augusti
Total i var deltagande högt 94 st (55 män 39 kvinnor) fördelat på 7 tillfällen, vilket gav ett
snitt på 13 st (jmfr 2017 6st). Anmälan vi GIT har visat sig vara en bra lösning.
Grönt kort grupper
• 123 nybörjare - 36 % kvinnor (klubben totalt har 27%)
• 116 nybörjare har erbjudits fadderrundor
• 33 faddrar har genomfört varav 14 faddrar tagit mer än en grupp
• 100 (varav 30% kvinnor) har fått klubbhandikapp varav 28 har <36 (varav 17% kvinnor)
• Utdrag från medlemsregistret visar trenden att vi tappar ca ¼ av nybörjarna det första
året. Efter fem år kvarstår 1/3 som medlemmar i klubben.
Antal
2019 2018
2017
av de 170 som gick GK 2014 är
46
27% 28%
22%
medlem 2019
av de 165 som gick GK 2015 är
45
27% 28%
31%
medlem 2019
av de 154 som gick GK 2016 är
59
38% 50%
75%
medlem 2019
av de 153 som gick GK 2017 är
79
52% 75%
medlem 2019
av de 137 som gick GK 2018 är
110
medlem 2019
80%

Återträff
Som är till för de som tog grönt kort under 2019 genomfördes i år med 13 nybörjare
Träffen började med ett pass på rangen tillsammans med William följt av en 9håls
Scramble som avslutades med fika och prisutdelning

Umeå 2019-11-01
Peter Brandt
Ordf Medlemskommittén

Medlemskommittén
Verksamhetsplan 2020-2022
Kommitténs sammansättning
Vi består av 1 ordförande och 6 medlemmar, varav 1 även är med i styrelsen *S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peter Brandt, ordförande
Kjell Holmberg
Anita Hjelt
Marie Holmgren
Reine Valrud
Anders Örtelius
Cecilia Ejderhov
Stefan Nygren
Kommitten är fulltalig och således förberedd för framtiden, våra planerade
tävlingsuppdrag och aktiviteter.
Överordnad:

Klubbchef

Ansvarsbeskrivning
Kommittén skall arbeta för att:
• Få fler medlemmar genom olika aktiviteter som kan locka olika åldersgrupper till
golfen.
• Alla skall känna sig sedda och välkomna i klubben.
• Medlemmarna skall få ett trevligt bemötande och uppleva att vår verksamhet är
präglad av omtanke om deras trivsel på Umeå golfklubb.
• Fortsatt utveckling och med obligatorisk utbildning av vår fadderverksamhet för
nybörjare.
• Medverka vid framtagande av broschyrer och välkomstblad m.m.
• Löpande uppdatering av kommitténs hemsida
Aktiviteter och Mål 2020-2022
Att värna om alla medlemmar i Umeå Golfklubb. Vi i medlemskommittén kommer att
samarbeta med klubbens personal och andra aktiva samt anordna aktiviteter och träffar
som uppfattas som roliga och stimulerande. Med klubbens vision och måluppfyllelse i
åtanke vill vi skapa en gynnsam utveckling för vår golfklubb, och alltid ha en kontinuerlig
kvalitetshöjning av klubbens verksamhet i åtanke.
Under de kommande åren ska medlemskommittén jobba mot att klubben ska behålla
de som tar grönt kort som fullbetalande medlemmar.
Medlemskommitten ska bistå klubben i dess 50/50 arbete

Viktiga aktiviteter:
• Planera och utveckla trivselregler.
• Genomföra klubbens fadderverksamhet – ett omtag med rekrytering av nya faddrar
krävs
• Assistera klubbens långsiktiga 50/50 arbete
• Arrangera en Uppstartsträff på våren för de nybörjare som gick utbildningen under
föregående år
• Försöka locka de som tagit grönt kort de senaste 3 åren och som inte fortsatt att
komma tillbaka till golfen.
• Arrangera vårupptakt för klubbens damer samt utveckla konceptet vidare för att
innefatta samtliga medlemmar
• Arrangera Sällskapsgolfen på onsdagskvällar, ett enkelt och opretentiöst
arrangemang som ger alla intresserade tillfälle att spela en runda och träffa andra
medlemmar, oavsett spelnivå. Fortsätta utveckla konceptet så det ger mersmak för
golfen.
• Arrangera och utveckla EZ-golfen, UMGK damtävling.
• Assistera vid Golffestival dag 3 med funktionärer, tävlingsledning.
• Avrunda året för de som tagit grönt kort med en återträff. Uppvärmning och Range
tillsammans med våra tränare, följt av en scramble.

Aktivitetsschema

Verksamhet

Preliminära
Datum

DamUpptaktsträff

Tis 2020-05-12

Fadderträff 1

Mån 2020-05-18

Fadderträff 2

Tis 2020-05-19

Regelkväll/vandring inkl nya hkp
genomgång
Regelkväll/vandring inkl nya hkp
genomgång
Upptaktsträff - Förra Årets Gröna
Kortare samt de med
klubbhandikapp

Mån 2020-05-25
Tis 2020-05-26
Tis 2020-06-16

Sällskapsgolf startar

Ons 2020-06-24

EZ

Sön 2020-06-28

Umeå Golffestival dag 3

Tors 2020-07-09

Sällskapsgolfen Avslutning

Ons 2020-08-26

Återträff Årets Gröna Kortare

Sön 2020-09-06

Medlemskommitten
Peter Brandt
Ordförande

SENIORKOMMITTEN
Verksamhetsberättelse 2019
Sammanträden
- Kommittén har haft 8 sammanträden under verksamhetsåret
Medlemsmöten
- Seniorverksamheten inleddes med ett upptaktsmöte den 13 maj med 85 deltagare. Nya
klubbordförande Lena Israelsson presenterade sig själv och klubbens vision. Nya
klubbchefen Mathias Ferry informerade om pågående och planerade förändringar i
klubbens verksamhet och planerade banarbeten. Han informerade även om den ökade
avgiften för seniorspelet denna säsong och bakgrunden till detta. Kommittén informerade
om nyheter i verksamheten för säsongen och spelschemat presenterades.
- Seniortouren avslutades den 17 september med sedvanlig scrambletävling med 68
deltagare och där varje spelare endast fick använda 4 klubbor. Dagen avslutades med
gemensam middag och prisutdelning. 83 seniorer deltog i middagen.
Tävlingsverksamhet
- Seniorkommittén har under året genomfört 9 singeltävlingar och 4 lagtävlingar.
Singeltävlingarna har spelats i 3 handicapklasser. En tour där resultaten från respektive
spelares fem bästa tävlingar medräknats har också genomförts. Matchspelstävlingen
Senior Match Play har även genomförts. Totalt har 943 golfronder spelats under
säsongen. 130 seniorer har deltagit i årets tävlingar med ett snitt på 82 deltagare per
singeltävling och i snitt 58 deltagare i lagtävlingarna. Andelen kvinnor som deltagit i
tävlingarna är 19 %.
- Vi har haft utbyte med Bjurholms, Norrmjöles, Robertsfors och Umeå Sörfors golfklubbar.
Tävlingen på Umeå golfklubb Lövöslaget samlade 96 deltagare. En nyhet för året var att
utbytestävlingarna ingick i en minitour, där deltagare från Umeå golfklubb tog de två första
platserna.
- 20 seniorer från Umeå besökte Kråkelunds golfbana i Vasa för den årliga finnkampen.
- Spelprogrammet för 2019 och pristagarna vid årets tävlingar framgår av bilaga 1 och 2.
Övrig verksamhet
- Mona Hammarstedt från seniorkommittén har bistått kansliet med bemanning av
golfvärdspassen.
- Försäsongsträning har genomförts vid 10 tillfällen på Indoor Golf, Förrådsvägen 23.
Ekonomi
- Kommitténs intäkter och utgifter balanserar väl.
Bemanning av kommittén
- Under året har sex personer ingått i kommittén (Christina Ahlgren, Mona Hammarstedt,
Anna-Märta Hillörn, Eva Norsten, Ulf Thiger och Göran Ödin.
- Fyra av kommitténs medlemmar har avgått ut kommittén och nya kommittémedlemmar
behövs inför 2020 års säsong
Sammanfattning
- Seniorkommitténs bedömning är att verksamheten under året genomförts enlig vår plan
och inom budgetramen.
Christina Ahlgren, 2019-12-01

Seniorkommittén
Verksamhetsplan 2020 -2022
Kommitténs sammansättning
Kommittén består av en ordförande, Kjell Blombäck, och 5 ledamöter Mona Hammarstedt,
Eva Norsten, Per Ramqvist, Agneta Holmner, och Albert Crenshaw.
Ansvarsbeskrivning
• Årligen i samverkan med styrelse och berörda kommittéer ta fram en 3-års-plan för
seniorgolfen D/H 55+
• Informera klubbens medlemmar om kommitténs aktiviteter och planer
• Arbeta för att uppnå klubbens vision och mål
• Arrangera seniortävlingar D/H 55+ på avsatt/tilldelad tid efter samråd med klubbchef
• Utbyte med Bjurholms GK, Norrmjöle GK, Robertsfors GK, Umeå Sörfors GK samt Vasa
GK
• På begäran göra avrapportering om kommitténs arbete inför styrelsen
• Arrangera golfträning inomhus under vårvintern samt om behov föreligger samordna
annan vinterträning
Våra Framgångsfaktorer/Strategier
Seniorkommittén vill verka för en jämnare könsfördelning, vilket innebär ett önskemål om
fler kvinnor som deltar i våra aktiviteter. Vidare vill vi ha en hög trivselfaktor bland våra
seniorer med ett varierat utbud av seniortävlingar.

Aktiviteter och Mål 2020 - 2022
Övergripande mål för de kommande åren är att öka antalet deltagare och nå en jämnare
könsfördelning
Viktiga aktiviteter
• Under tidig vår tillsammans med klubbledning och berörda kommittéer ”rulla” den treåriga
verksamhetsplanen
• Genomföra spelprogrammet Senior Tour D/H 55+ från slutet av maj till och med tredje
veckan i september varje tisdag förmiddag med undantag för veckan då golffestivalen
arrangeras.
• Samordna utbytet med Vasa GK. Under 2019 samordna resa för golfare från Umeå GK
till Vasa.
• Samordna spelschema och bestämmelser för Senior Matchplay D/H 55+ med start i juni
och spelfinal före avslutningen av touren

Umeå den 26 februari 2020
Seniorkommittén

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Verksamhetsberättelse 2019
Tävlingssäsongen började med en seniortour redan 28 maj och avslutades den 28
september med höststormen och 144 deltagare.
Inför året har vi jobbat med att hitta en bra mix med tävlingar utifrån målsättningen att ge
medlemmarna ett bra och varierat utbud på tävlingar.
Under 2019 spelades två nya tävlingsvarianter på Umeå GK där företag öppnade upp ett
visst antal platser för medlemmarna. Rix FM- Golfen och Bilfinger golfen blev två mycket
uppskattade tävlingar med fulla startfällt!
Golffestivalen utökades även med en dag. Måndagen bestod av korthåls och Putt KM.
Båda två uppskattade evenemang med totalt ca 60 deltagare.
Vi som jobbat i tävlingskommittén under säsongen är Mathias Ferry, Per Söderström och
Maria Swärdsudd.
Vi vill tacka alla deltagare, tävlingsledare och övriga för säsongen.
Tävlingskommitten
Maria Swärdsudd
Summering av 2019

Tävlingskategori
Företag
Öppna
Företag/öppna
Damer
Seniortour
NVGF
Medlemmar
Juniorer
Totalt 2019

Antal
tävlingar
14
18
2
1
15

Antal
deltagare
516
1471
182
48
1050

Snitt per
tävling
37
82
91
48
70

Antal
lagtävlingar
4
11
2

3
3

197
71

66
24

1

1
3

56

3535

22

27

4

Antal
singeltävlingar
8
5
1
9

Verksamhetsplan 2020 - 2022
Ansvarsområde
Tävlingskommittén ansvarar för:
o att samordna Umeå Golfklubbs tävlingsverksamhet; elit, medlem, klubb, marknad,
junior, senior, Ryder Cup, dam.
o handicap- och regelfrågor
o Detaljerat ansvar/uppgifter framgår av kommitténs ansvarsbeskrivning

Kommitténs sammansättning
Kommittén leds av en ordförande som rapporterar till klubbchefen. Nya medlemmar
väljs in så att kommitténs ansvar och verksamhetsplan bäst kan uppfyllas.
Vision och övergripande målsättning
Att Umeå Golfklubb ska erbjuda ett tävlingsprogram som attraherar medlemmar och
gäster genom ett varierat tävlingsutbud, attraktiva priser och väl genomförda
arrangemang.
Viktiga uppgifter 2020 – 2022
o Årligen sammanställa ett samordnat och komplett dokumenterat tävlingsprogram
o Löpande underhåll av fakta-databas från avslutat tävlingsår som underlag för analys
och planering av tävlingsverksamheten.
o Årligen översyn av våra lokala regler
o Vidmakthålla en aktuell förteckning över utbildade tävlingsledare och
tävlingsfunktionärer
o Representera på NVGFs planeringskonferens (i frågor som berör TK’s
ansvarsområde).
o Utveckla och underhålla ett trevligt, tillgängligt och funktionellt tävlingskansli
o Inbjuda och anmäla medlemmar till TLR1, TLR2 och TLR3
o Initiera och ansvara för årlig hcp-revision via hcp-gruppen.
o Utveckla nya tävlingar
o Anordna tävlingar med hög kvalitet.

Tävlingskommittén
Mathias Ferry

RESULTATRÄKNING 2019
Umeå Golfklubb/Lövö Rekreations AB
Utfall
2019-12-31

Budget
2019-12-31

Utfall
2018-12-31

5 928 895
995 815
1 187 722
1 164 652
73 578
482 071
3 773 913

5 777 000
800 000
890 000
1 075 000
40 000
350 000
3 105 000

5 639 066
913 022
2 259 133
1 263 327
145 415
308 255
3 468 675

13 606 646

12 037 000

13 996 893

Medlemskommitté
Marknadskommitté
Anläggningskommitté

-554 850
-86 313

-636 000
-97 000

-532 235
-46 093

varav material/försäkring
varav personal

-2 898 741
-2 576 941

-2 815 000
-2 552 021

-3 214 909
-2 660 063

-535 169
-648 855

-825 644
-530 000

-1 152 652
-573 296

-935 316
-965 624

-827 600
-1 029 024

-1 137 886
-1 157 696

Tävling
Shop

-380 276

-207 000

-289 989

varav övrigt
varav personal

-1 770 438
-648 849

-1 234 000
-392 128

-1 609 874
-611 322

0

0

-12 001 372

-11 145 417

-12 988 584

-609 029

-532 000

-569 917

996 245

359 583

438 392

-244 348

-212 000

-171 981

751 897

147 583

266 411

Intäkter
Medlemsintäkter
Marknadskommitté
Anläggningskommitté
Idrottskommitté
Kansli/Styrelse
Tävling
Shop
Summa intäkter
Kostnader

Idrottskommitté
varav personal
varav övrigt

Kansli/Klubbchef/Styrelse
varav övrigt
varav personal

Extraordinära kostnader
Summa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Räntenetto
Resultat

Anteckning:
Siffrorna hämtas från Resultkoll månad 12 samt sammanställd budget.

Umeå GK
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2019

2018

3 915 638 3 419 024
635 110
624 682
4 550 748 4 043 706

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

Årets resultat

1

-2 508
926
-1 096
452
-469 340
-1 807
-4 076
525

-1 978
209
-1 604
639
-433 659
0
-4 016
507

474 223

27 199

682
44
-237 362
-236 636

604
39
-199 560
-198 917

237 587

-171 718

2019
0
-113 304
-304 075
-51 961
-469 340

2018
0
-100 130
-292 601
-40 928
-433 659

Noter
Not 1 avskrivningar
Anläggningstillgångar
Datorprogram
Byggnader
Golfbaneanläggning*
Inventarier, verktyg

Avskrivning golfbaneanläggning omfattar även avskrivning mark, parkering, vägar o bevattningsanläggning

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor):

balanserat resultat
årets resultat
Totalt

Umeå GK
12 969 476
237 588
13 207 064

Lövö Rekreations AB
760 486
364 077
1 124 563

disponeras så att
i ny räkning överföres
Summa

13 207 064
13 207 064

1 124 563
1 124 563

Flerårsöversikt
Umeå Golfklubb/Lövö Rekreations AB
Resultaträkningar tkr

INTÄKTER
KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Räntenetto
RESULTAT

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

13 607

13 997

12 059

9 606

9 318

9136

8499

-7 275
-4 727
-12 001

-8 018
-4 970
-12 989

-6 734
-4 587
-11 322

-4 545
-4 489
-9 034

-3 934
-4 394
-8 328

-4161
-3554
-7715

-3811
-3478
-7289

1 605

1 008

737

571

990

1421

1210

-609
-244

-570
-172

-532
-140

-561
-153

-526
-190

-450
-257

-550
-320

752

266

66

-143

274

714

340

BALANSRÄKNING (tkr)
TILLGÅNGAR

UMGK / Lövö
2019-12-31

UMGK / Lövö
2018-12-31

UMGK / Lövö
2017-12-31

UMGK / Lövö
2016-12-31

22 956
0
304

22 723
0
247

22 055
0
226

22 168
0
296

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Golfbaneanläggning
Inventarier, verktyg, installationer
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar

447

468

356

415

0
23 706

52
23 490

62
22 699

26
22 905

100

150

100

100

100
100

150

100

23 806

23 590

22 849

23 005

727

462

262

727

561
561

462

1 093

358
166
236

227
1
259

293
4 125
326

262
364
247

275

245

112

218

1 035

732

4 856

1 091

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

1

1

1

Summa kortfristiga placeringar

1

1
1

1

1

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Varulager
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 079

1 682
1 682

200

263

1 079

200

263

Summa omsättningstillgångar

2 842

2 976

5 519

1 355

26 648

26 566

28 368

24 361

SUMMA TILLGÅNGAR

Umgk/ Lövö
2019-12-31

Umgk/ Lövö
2018-12-31

Umgk/ Lövö
2017-12-31

Umgk/ Lövö
2016-12-31

100
16
116

100
16
116

150
16
166

100
16
116

Summa fritt eget kapital

13 730
602
14 332

13 565
161
13 726

13 518
65
13 584

13 262
-143
13 120

Summa eget kapital

14 448

13 842

13 750

13 236

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Medlemslån
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

10 593
44
17
10 654

10 700
48
6
10 754

8 396
48
5
8 449

8 247
477
21
8 744

1
352
166
245

1
567
1
456

313
549
4 125
222

312
230
364
201

BALANSRÄKNING (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

783

945

924

1 274

1 548

1 970

6 134

2 381

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 649

26 567

28 368

24 361

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Umeå Golfklubb, org.nr 894000-0543

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Umeå Golfklubb för
år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-het
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-enden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-lig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde
revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full-gjort mitt 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 årsredovis-ningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovis-ning 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 verksam-heten.
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.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revi-sionssed 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 årsredo-visningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

•
• identifierar och bedömer jag riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-ningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamåls-enliga för att utgöra en grund för mina
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 jag mig en förståelse av den del av
föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
•
• utvärderar jag lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
•
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksam-heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revi-sionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisions-berättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållan-den göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
•
• utvärderar jag den övergripande
presentationen, struk-turen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upp-lysningarna, och om årsredovisningen återger de
under-liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger
en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning. 2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Umeå Golfklubb för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda-möter 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 föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-vänder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revi-sionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-gärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns pro-fessionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och för-hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Umeå den / 2020
Stefan Lindahl Michael Holmberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

AKTUELLA MEDLEMSAVGIFTER
Guldmedlem
Senior
26 - 99 år
Senior
22 - 25 år
Junior
17 - 21 år
Ungdom
13 - 16 år
Ungdom
- 12 år
Silvermedlem
Passiv medlem
Distansmedlem
Familjeavgift
Aktivitetsinsats

4 200 kr
2 950 kr
1 900 kr
1 200 kr
900 kr
2 200 kr
1 000 kr
1 000 kr
9 500 kr
600 kr

Föreslås en höjning av spelavgiften med 150 kr till totalt 4 350kr för guldmedlemmar 26-99 år samt till
2 350kr för silvermedlemmar
GREENFEE
Föreslås oförändrad 300kr vardagar och 400kr helger lågsäsong
Differentierad 17 juni-2 september.
Föreslås oförändrad 400kr fm / 300kr em vardag.
500kr fm / 400kr em helg
9-hål Greenfee halv gällande avgift.
Veckogreenfee
Föreslås oförändrad 1700kr för 7 dagar i sträck.
Årsgreenfee
Föreslås oförändrad 3 000kr för samtliga fullvärdiga klubbar.

Medlemmar
30 dec 2019
Guldmedlemskap
Guld 2:a års nybörjare
Silvermedlemmar

1306
55
70

(Varav juniorer [0-21]

177

S:a fullvärdiga medlemmar

1431

Distansmedlemmar

52

Passiva medlemmar

89

Grönt kort HT 2019 (fritt 2020)

59/117 tot

Totalt antal medlemmar

1821 st

Medlemsutveckling
Fullvärdiga medlemmar
Totalt antal medlemmar

2013
1298
1803

2014
1383
1847

2015
1408
1818

2016
1466
1771

2017
1377
1636

2018
1377
1639

2019
1431
1821

Valberedningens nomineringar till vårmötet för Umeå golfklubb, mars 2020
Inledning
Valberedningen har i sitt uppdrag att lägga förslag till ordförande och 4 ledamöter för
en tid av 2 år. Enligt klubbens stadgar väljer årsmötet ordförande för en tid av 1 år
och halva antalet ledamöter på 2 år till klubbens styrelse. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs för en tid av 1 år.
Grundvalen för valberedningens förslag till styrelse är god kompetens, brett
kontaktnät, handlingskraft och gediget intresse för klubbens utveckling.
Valberedningens förslag
Roll

Namn

Anteckning

Ordförande
Styrelseledamöter

Lena Israelsson
Anders Eurenius
Mari Holmgren
Maria Brandt
Ulf Bjurbäck
Ulf Jonsson
Andreas Johansson
Seppo Larvia

Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Omval

Mandat,
periodslut
1 år, 2021
2 år, 2022
2 år, 2022
2 år, 2022
2 år, 2022
1 år, 2021
1 år, 2021
1 år, 2021

Roland Jonsson
Lena Israelsson
(ordförande)

Omval
Omval

1 år, 2021
1 år, 2021

Revisorer
Revisor
suppleanter
Representant till
GDF

Styrelseledamöter som har ett åt kvar på sina mandat
Roll

Namn

Styrelseledamöter

Ali Foroutan Rad
Bert-Ove Karlsson
Jan-Erik Nord
Lotta Gisselberg

Mandat
periodslut
2021
2021
2021
2021

Valberdeningen den 1 mars 2020
Adrian Bordeianu

Marie Holmgren

Andreas Brändström

Klubbchefen har ordet
Måndag den 27:e maj klockan 15.00 öppnade vi banan med ordinarie greener!
Vi brukar skämtsamt säga att vi öppnar med ordinarie greener 1:a juni plusminus 2
dagar. Det prickar in de flesta av våra ordinarie öppningar de senaste 20 åren. Men
vi har både 2017 (senaste öppningen någonsin den 12:e juni) och 2018 (tidigaste
öppningen någonsin den 26:e maj) färskt i minnet. För er som varit ute på klubben
och inspekterat under senhösten så har känslan av rodelbana varit stark. Invintringen
blev långt ifrån perfekt och såhär mycket is på greenerna var det länge sen vi såg.
Stefan med personal är dock trygga med att så länge det blir varmt när sådden ska
ner i början på maj så kommer vi få gröna spelytor även 2020.
Det har spelats väldigt mycket golf under 2019. Kan det ha berott på att vädret inte
var lika varmt som 2018, eller har det att göra med skicket på vår golfbana? I början
av juli så passerade TeeParty vår anläggning och fick en trevlig runda tillsammans
med vår ordförande Lena Israelsson och Emma Hermansson. TeeParty var lyriska
över våra greener och hade endast spelat på bättre underlag på Sand GC. När vi
läser enkäten Players 1:st så ser vi också att skicket på banan uppskattats både av
er medlemmar men också av våra många greenfeegäster.
Nyheter inför 2020 är att vi fortsätter med att gräva bevattning på de hål som saknar.
Röd fyra och gul fem är så gott som klara, röd 3 och röd fem är kvar att göra. Ett
antal tillfartsvägar i anslutning till tees och greener runt klubbhuset kommer göras till.
För er som brukar leta boll i kanten på våra vattenhinder så kommer även detta att bli
något enklare då kanterna kommer grävas under våren.
Det som kommer märkas mest i sommar är nog att vi flyttar golffestivalen så att den
hamnar en vecka tidigare, dvs 6-10:e juli. Detta gör vi för att våra seriespelslag på
dam- och herrsidan ska kunna visa upp sig på hemmaplan under golffestivalen, men
också för att få bättre bemanningsmöjligheter. Veckan kommer ha några nya inslag,
några gamla, men golfslag kommer det slås i mängder! Om det är något på klubben
som andas Glädje, Passion, Gemenskap så är det väl Golffestivalen=)
För mig som gammal i klubben men ny på posten så har detta varit ett väldigt roligt
år. Att tillsammans med övrig personal få genomföra den här säsongen har varit
väldigt lärorikt och jag ser fram emot ett minst lika givande 2020.

Vi ses på banan!
Mathias Ferry
Klubbchef
Umeå Golfklubb

