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VÅRÅRSMÖTE  

  

    

Torsdagen den 14 maj 2020 

Kl. 17.00 på HaningeStrand Golfklubb 
Välkomna till klubbens 25:e årsmöte!  
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Innehåll

Vårårsmöte 2020 

Kallelse 
Medlemmarna i HaningeStrand Golfklubb kallas till vårårsmöte.  
Tid: torsdagen den 14 maj 2020 klockan 17.00  
Plats: HaningeStrand Golfklubb  

Före vårårsmötet information från styrelsens ordförande och klubbchef. 

Föredragningslista:  

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera

mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 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 som revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor.
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Verksamhetsberättelse 2019-01-01–2019-12-31  
Styrelse  
Den för året valda styrelsen har bestått av Kjell Eriksson, ordförande. Övriga ledamöter var, Björn 
Johannesson skattmästare, Eja Linell sekreterare, ledamöter Mats Hellman, Peter Arvidsson, Pär 
Jalke och Karl Hultman. 

Styrelsen hade åtta (8) protokollförda möten under året 

Under året har också ett vår- respektive höstårsmöte hållits.  

Revisorer  
Revisor har under året varit Magnus Ekmark-Tjärnberg och revisorsuppleant Ylva Ekmark-
Tjärnberg.  

Valnämnd  
Ordförande har under året varit Taki Callias med Jan Andersson och Annika Löfgren som 
ledamöter.              

Årsmöte  
Höstårsmötet hölls den 28 november på HaningeStrand GK. Mötesordförande var Jan Andersson 
och 37 medlemmar deltog på mötet.  

Årets klubbmästare  
Herrar – Fredrich Borgqvist Damer – Ingen tävling Juniorer Pojkar – Leo Palmert.  

Medlemsinformation  
Klubbens hemsida www.haningestrand.se samt nyhetsbrev via e-post är klubbens huvudorgan för 
medlemsinformation tillsammans med klubbens Facebooksidor. Under året har fortlöpande 
information om klubbens verksamhet skickats ut via nyhetsbrev samt publicerats på klubbens 
hemsida och på Facebook. 

Instruktörer  
Klubbens instruktörer under ledning av Headpro Rikard Näslund har genomfört ett antal s.k."Prova-
på kurser", för endast 100 kr då intresserade fick komma och få fyra timmar lärarledd träning, samt 
gröntkort utbildningar.  
 
Administration/kansli  
Klubbens löpande administration har skötts av klubbchefen Paul Youngman. Under 2019 har 
bokföring och fakturahantering hanterats av Therese Hoffman på 60% tjänst. Under säsongen har 
Fredrik Borgqvist varit ansvarig för receptionen och shopen. 
 
Under året har det spelats 24 500 (27 700) bokade ronder varvid vi medlemmar stod för ca 16 400 
(18 700) ronder och gäster för ca 8100 (9000) ronder. Av samtliga ronder var ca 2500 (2500) ronder 
tävlingsronder.  

Medlemmar   
Omsättning och kategoribyten har under säsongen varit relativt stor. Under 2019 hade klubben som 
mest 1284 medlemmar jämfört med 2018 då högsta noteringen var 1269. Förändringen av antalet 
medlemmar kan hänföras till betydligt fler greenfeemedlemmar medan däremot antalet 
fulltidsmedlemmar senior minskade i ungefär samma omfattning.  
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Banan  
Banan öppnade för säsongen 2019 den 28 april. Daniel Johansson var Course manager och har 
under året lett arbetet på banan med Magnus Lundell samt anställd säsongspersonal. Bankvaliteten 
var under inledningen av säsongen betydligt sämre än 2018 beroende på en tuff vinter och kall vår, 
för att därefter vara mycket bra och uppskattad av såväl medlemmar, sponsorer som besökande 
gäster. Daniel med banpersonal har gjort ett mycket bra jobb tillsammans med personal 2019. Ett 
problem är dock att spelares brist att återlägga uppslagna torvor och laga nedslagsmärken. 

Klubbhus/restauratör  
Restaurangen har under året drivits på entreprenads basis av Glada Spisen med Harald Källström 
och Patrik Rydén.  

Greenfeespel  
Greenfeeintäkten för 2019 uppgick till 1 485 000 tkr mot budgeterade 1 700,000 tkr, mest beroende 
på den sämre inledningen av året, enligt ovan. 
  
Greenfeeavgifterna var 450 kr på vardagar samt 600 kr på helger för seniorer och 100 kr alla dagar 
för juniorer. Gäst till medlem har erhållit gästrabatt på 100 kr.  

Utbytesklubbar  
Under året har vi haft utbyte med Husby GC, Haninge GK och Nynäshamns GK där 538 
medlemmar har valt att uppgradera sig. Utbytet har inneburit fritt spel på vardagar och före 08,00 
och efter 13,00 på helger, vilket har varit väldigt uppskattat. 
 
Utöver Södertörnsutbytet har HaningeStrand GK haft avtal om reducerad greenfee måndag-fredag 
på Arninge GK, Botkyrka GK, Fors GK, Mälarö GK, Nacka GK, Norrköpings GK, Saltsjöbadens 
GK samt Ågesta GK. Detta utbyte har även under 2019 varit mycket uppskattat.   

Ekonomi  
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret framgår av årsredovisningen.  
  

Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2019 
Under verksamhetsåret har HaningeStrand GK bedrivit fastighetsuthyrning samt medlems- och 
kommittéverksamhet. Driften av golfbanan har bedrivits av det helägda dotterbolaget 
HaningeStrand GK AB.  
  
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt för räkenskapsåret 2019 blev -599 tkr (-131 
föregående år) För moderbolagets del blev resultatet -1 221 tkr (-136 tkr föregående år). 
Anledningen till moderbolagets dåliga resultat är att moderbolaget lämnat ett icke villkorat 
aktieägartillskott om 1 000 000 kronor till dotterbolaget. Tillskottet har bokförts över 
resultaträkningen. 
  
Koncernens likvida medel har per årsskiftet ökat med 371 tkr jämfört med föregående årsskifte. 
Koncernens ansamlade förlust uppgår till 7 404 tkr vari årets förlust uppgår till 1 222 tkr.  
  
Styrelsen föreslår att moderbolagets ansamlade förlust om 7 404 tkr överförs i ny räkning.  
  
Föreningens samt koncernens ställning framgår av följande resultat och balansräkningar med 
tillhörande noter.  
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