Höstmöte 2020
TID: ONSDAG DEN 25 NOVEMBER 2020 KL.19:00, ANSLUTNING TILL MÖTET KL.18:45-19:00
PLATS: DIGITALT MÖTE
ANMÄLAN: GÖRS SENAST DEN 19 NOVEMBER VIA MIN GOLF LÄNK
Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid -19 kommer höstmötet att hållas digitalt.
Uppkoppling sker via dator, telefon eller surfplatta. Länk till mötet skickas via e-post till alla som har
föranmält sitt deltagande via Min Golf. Det är viktigt att alla som avser delta kontrollerar att korrekt
e-post är registrerad i Min Golf, se bilaga. Länk till det digitala mötet skickas till den e-post som anges
som primär och samma e-post används för inloggning till mötet. Adressen skall vara personlig och
endast en röst per e-post och beslutspunkt kommer att räknas.
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Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för
kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
Val av
a klubbens ordförande för en tid av ett år
b ledamöter i styrelsen
c en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta
d tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor (information och diskussion)
Avtackning
Mötets avslutande

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna
får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Höstmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida www.grappasgk.se senast den 18
november
Välkommen!
Styrelsen Gräppås Golfklubb

MÖTESFUNKTIONÄRER
Styrelsen föreslår att Olav Magnusson väljs till ordförande och Erika Schönborg väljs till sekreterare
för mötet.
Valberedningen föreslår att Birgitta Dönges och Anders Thornblad väljs till protokolljusterare, tillika
rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2021
ÅRSAVGIFTER
Medlemsform

2020

2021

Premium
Vardag
Gräppås Lilla
Studerande
Junior Premium 0-8 år
Junior Premium 9-12 år
Junior Premium 13-21 år
Punktmedlem Small
Punktmedlem Medium
Punktmedlem Large

6 500
5 500
4 400
3 550
100
600
1 650
1 600
2 800
4 000

6 600
5 600
4 500
3 600
100
900
1 950
1 600
2 800
4 000

Vid månadsbetalning via autogiro tillkommer en administrativ avgift på 150:-/år/person

TÄVLINGSGREENFEE
Gäster
Vardagsmedlemmar
Gräppås Lilla
Punktmedlemmar

18-hålsbanan

9-hålsbanan

450
350 (helgtävling)
350
350

170
170 (helgtävling)
170

REDUCERAD GREENFEE FÖR VARDAG- OCH GRÄPPÅS LILLA MEDLEMMAR
Vardagsmedlem
I årsavgiften ingår obegränsat spel på båda våra banor alla vardagar. Vid spel på helgdagar erläggs
greenfee motsvarande ”gäst till medlem”, 450:-.
Gräppås Lilla medlem
I årsavgiften ingår obegränsat spel på 9-hålsbanan, alla dagar. Vid spel på 18-hålsbanan erläggs
greenfee motsvarande ”gäst till medlem”, 450:-.
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2021
Vår medlemsundersökning som genomförs via Players 1st visar att vårt NPS värde (Net Promote
Score som visar hur hög sannolikheten är att ni medlemmar skulle rekommendera Gräppås Golfklubb
till en vän) är 11 enhet högre än sverigesnittet samt hela 25 enheter högre än snittet i distriktet,
Göteborgs Golfförbund.

Vi får många positiva kommentarer gällande hela verksamheten; bana, service, restaurang, och
träning. Det som sticker ut i årets medlemsundersökning är att upplevelsen av tillgänglighet till våra
banor har minskat.
Annat som nämns i ett flertal kommentarer gällande utvecklingsområden är:
- Bättre mattor på hål 8 tee 45, 51 och 56
- Peggsamlare på tee
- Längdmarkering som visar om flaggan står kort, mitt eller lång på green
- Bättre kvalité på tee
- Åtgärda säkerhetsproblem på hål 8, tee 56
- Förenkla bilbokning i samband med tidsbokning via MinGolf
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För att möta dessa förslag på utvecklingsområden kommer vi under 2021:
- Byta ut mattorna på hål 8, tee 45, 51 och 56
- Nya teemarkeringar med peggsamlare på samtliga tees (19, 26, 30, 45, 51 och 56)
- Införskaffa längdmarkering på 18-hålsbanans flaggor
- Anlägga provisoriska tee (mattor) på 9-hålsbanan, tee 30
- Flytta ner tee 56 på hål 8 till gamla gul tee
- Införa digital bilbokning via MinGolf
- Utöka TV-visning utomhus
För att möta upplevelsen av minskad tillgänglighet på våra banor kommer vi förändra följande:
18-hålsbanan:
- Minska antalet samtida bokningar från 6st till 4st
- Införa bokningsbara spontantider på helger, en tid per timme som kan bokas kl.12.00 dagen innan
- Ersätta nuvarande tävlingsgreenfee med ”Gäst till medlemspris” för gäster vid samtligt tävlingsspel
9-hålsbanan:
- Ta bort regel som tillåter vävning efter 9 håls spel, önskas nytt varv spelas läggs en boll i rännan
- Installera webbkamera vid startområdet för att visa aktuell status i bollrännan
Spelare som ertappas och ej har erlagt korrekt greenfee kommer utöver gällande greenfeeavgift
debiteras en kontrollavgift.
Vi kommer under året att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Installera en värmepump för ökad komfort i vårt uterum
Uppdatera viss del av restaurangens köksutrustning
Installera kameraövervakning i kiosken
Göra ny banvärdering
Investera i en eldriven bunkerkratta
Bygga ut våra personalutrymmen i maskinhallen
Göra om entréområdet vid 9-hålsbanan
Bygga en handikappanpassad toalett.

Kommittéernas verksamhetsplaner redovisas i separat dokument.
Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Gräppås Golfklubb tillsammans med er medlemmar och
sträva efter en ”Bättre dag” för oss alla på Gräppås!
Styrelsen
Gräppås Golfklubb
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2021
Budget
2020
Tkr
8 330
1 630
550
310
620
778
73

Prognos
2020
Tkr
9 639
3 038
1 135
323
824
321
125

Budget
2021
Tkr
8 952
1 825
650
273
625
614
226

12 291

15 405

13 165

-5 095
-1 896
-635
-470
-710
-1 059
-325

-4 544
-4 327
-1 431
-470
-610
-566
-415

-5 655
-2 016
-592
-480
-804
-1 006
-324

-1 558
-11 748

-1 503
-13 866

-1 705
-12 582

RÖRELSERESULTAT
Räntenetto

543
0

1 539
0

583
8

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
Avskrivningstid längre än 5 år
Avskrivningstid 5 år
SUMMA AVSKRIVNINGAR

543

1 539

591

-497
-36
-533

-497
-36
-533

-523
-35
-558
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1 006

33

Intäkter
Medlemsinbetalningar
Greenfee
Drivingrange
Marknad
Shop
Kommittéer
Bidrag, autogiro samt övrigt
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Banor
Fastighet, drivingrange
Arrende
Leasing/hyra maskiner
Kommittéer
Shop
Adm., trycksaker, förbundsavgifter,
övrigt
SUMMA KOSTNADER

RESULTAT
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021
Investeringar 2021, tkr
Startområde LB inkl HWC
Personalutrymmen maskinhall

460 000
1 000 000

Summa investeringar

1 460 000

Likviditetsprognos 2021, tkr
Resultat
Återläggning avskrivningar
Startområde LB inkl HWC
Personalutrymmen maskinhall
Första förhöjd avgift

33 000
558 000
-460 000
-1 000 000
-34 000

Likviditetsunderskott

-903 000
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH REVISORER 2021
Ordförande: Olav Magnusson

Omval 1 år

Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Leif Österholm
Ingalill Schnell
Linn Felt
Ingela Eriksson Settergren

Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Tomas Svensson
German Liebscher
Erika Schönborg

Fyllnadsval 1 år
Mandat ytterligare 1 år
Mandat ytterligare 1 år

Ledamoten Peter Öhman har avböjt omval och Andréas Helénius har avsagt sig sitt uppdrag under
mandatperioden p.g.a. tidsbrist.

Revisor:
Revisorssuppleant:

Christian Jonasson, (BDO)
Andreas Stolt, (BDO)

Onsala den 2 november 2020
För valberedningen:
Claes-Göran Gunnarsson
Ordförande
Ledamöter i valberedningen:
Claes-Göran Gunnarsson
Rose-Marie Östberg
Dan Morehed
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Omval 1 år
Nyval 1 år

PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS KANDIDATER TILL NYVAL
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STYRELSENS FÖRSLAG SAMT I RÄTT TID INKOMNA MOTIONER
Motion nr 1
Förslag till stadgeändring för Gräppås GK på avseende tid för kallelse till årsmöte eller tid för
inlämnande av motioner till årsmöte.
Enligt nu gällande stadgar 15§ gäller att:
”Kallelse med förslag till föredragningslista för vår- respektive höstmöte skall senast tre veckor
före respektive möte tillsändas medlemmarna via aktuell registrerad e-post och anslås på klubbens
anslagstavla”
Och enligt 16§ gäller att:
”Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte.
Styrelsen skall till årsmöte avge skriftligt yttrande över motionen”.
Detta innebär att när kallelsen senast skall skickas är det för sent för medlemmarna att inkomma
med motioner till nästkommande årsmöte.
Mitt förslag är att antingen 15§ ändras till:
”Kallelse med förslag till föredragningslista för vår- respektive höstmöte skall senast fem veckor före
respektive möte tillsändas medlemmarna via aktuell registrerad e-post och anslås på klubbens
anslagstavla”
Eller att 16§ ändras till:
”Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmöte. Styrelsen
skall till årsmöte avge skriftligt yttrande över motionen”.
Med en av ovanstående stadgeändringar har medlem möjlighet att skicka en motion efter att kallelse
till årsmöte skickats.
Onsala 22 oktober 2020
Hasse Bauer
Motion 1
Motionären noterar att enligt våra stadgar skall en motion vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmöte medan kallelse till årsmöte skall sändas ut senast tre veckor före årsmöte.
Motionären föreslår att stadgarna ändras så att kallelse utsändes senast fem veckor före årsmöte för
att på så sätt underlätta för medlemmarna att motionera.
Styrelsens svar
Gräppås golfklubb arbetar efter SGF:s normalstadgar men vi ser det som en praktisk förändring att
ändra § 15 i stadgarna så att kallelse till årsmöte skall sändas ut senast fem veckor innan.
Styrelsen föreslår att höstmötet beslutar
att bifalla motionen i den delen som avser § 15
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Motion nr 2
Förslag till ändring av den ordinarie bokningsinformation som finns vid bokning av starttid på
Gräppås GK på Golf.se
Undertecknad föreslår en skärpning av den bokningsinformation som normalt visas vid bokning på
golf.se till:
Öka vår banas tillgänglighet. Anmäl ankomst senast 20 min före bokad starttid, vid förhinder avboka
minst 2 tim före. Underlåtenhet = No Show. Gäst debiteras full avgift vid No Show, medlem förlorar
sin rätt att boka under 14 dagar vid upprepad No Show.
Anledningen är oskicket att inte boka av sin starttid överhuvudtaget, boka av mycket sent och att
inte ankomstregistrera sig.
Den information som stod på golf.se när man bokade starttid på Gräppås (innan ”frostreglerna” lades
ut) var följande: Hjälp oss med tillgängligheten, avboka din tid snarast om du INTE avser använda
den. Observera att starttid kan flyttas med 10 minuter. Gäst kommer debiteras full avgift vid No
Show, medlem förlorar sin rätt att boka under 14 dagar vid upprepad No Show.
Det innebär att man kan boka av sin starttid t ex 5 minuter innan utan påföljd. Dessutom slarvas det
med ankomstregistreringen.
Det är inte speciellt trevligt att vara inbokad i en 3-boll och 5 minuter innan du skall gå ut upptäcker
du att du är ensam i din boll utan möjliga alternativ.
Jag (och antagligen många med mig) upplever att banan ofta var fullbokad vid kontroll på golf.se
någon timma innan egen start. Vid ankomsten såg det likadant ut på tv-skärmen i foajén. Men på
banan var det inte fullt. 4-bollar blev 2-bollar, en del bollar helt tomma etc.
Detta innebär att de som önskat boka och spela inte haft möjlighet till detta, både medlemmar och
gäster. Och om vi förlorar gästspelare förlorar klubben intäkter. Om vi räknar lågt med att klubben
kanske tappar i snitt 2 greenfee spelare per dag under säsong blir det mycket pengar klubben går
miste om (ca 1 000 kr per dag under maj-augusti ger ca 120 000 kr i förlorade intäkter).
Klubbarna runt om har betydligt strängare regler för avbokning och underlåtenhet att
ankomstregistrera sig. T ex:
Forsgården:
Eventuella avbokningar skall göras senast 4 timmar före bokad starttid. Alla starttider skall
anmälas/kvitteras senast 15 minuter före start. EJ avbokad eller kvitterad tid betraktas som "NO
SHOW" och följande avgifter faktureras Medlem 100kr Gäst 250kr
Vallda:
Avbokning ska ske senast 2 timmar innan start
Kungsbacka GK:
Om du inte anmäler dig i shopen alternativt ej avbokar i tid, debiteras du som ej medlem full
greenfee och som medlem 200 kr. Upprepas detta kommer du att stängas av för bokning under 14
dagar
Onsala 22 oktober 2020
Hasse Bauer
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Motion 2
Motionären menar att genom förändrade avbokningsregler och förändrade rutiner vid ankomst kan
tillgängligheten till banan förbättras. Motionären anger också förslag till hur regelverk och rutiner
kan förändras.
Styrelsens svar
Styrelsen kommer inför säsongen 2021 skärpa regelverket för avbokning och ankomstregistrering.
Styrelsen förslår därför att höstmötet beslutar
att ge styrelsen i uppdrag att inför säsongen 2021 skärpa avbokningsregler och rutiner för
ankomstregistrering.
Därmed anses motionen besvarad.
Motion nr 3
Förslag för att minska risken för farligt spel från tee på hål 6 & 9 långa banan.
Undertecknad föreslår att skyltar med följande information placeras på tee vid hål 6 & 9 för att
undvika att spelare slår ut från tee 56 på hål 6 och riskerar att träffa spelare på tee 45 på hål 9 och att
spelare på tee 51 & 45 på hål 6 är medvetna om utslag från tee 56 & 51 från hål 9:
Tee 56 hål 6:
”Förbjudet att slå ut när spelare befinner sig på eller nära tee 45 på hål 9, framför dig till höger”
Tee 51 & 45 hål 6:
”Uppmärksamma utslag från hål 9, snett bakom dig. Vänta bakom nätet”
Tee 56 & 51 hål 9:
”Se till att spelare på tee 51 & 45 på hål 6, framför dig till vänster, är medvetna om att du skall slå”
Vid upprepade tillfällen har det förekommit tillbud, som kunnat leda till allvarliga personskador.
Onsala 22 oktober 2020
Hasse Bauer
Motion 3
Motionären pekar på risken för farligt spel från tee 56 på hål 6 och från tee 56/51 på hål 9.
Motionären föreslår att spelare skall uppmärksammas på risksituation genom att skyltar sätts upp på
strategiska platser.
Styrelsens svar
Styrelsen delar motionärens uppfattning. Styrelsen tittar även på hur vi skall uppmärksamma spelare
på den risksituation som uppstår när spelare förflyttar sig från green på hål 5 till tee 51/45 på hål 6
samtidigt som spelare på hål 9, tee 56/51 slår ut.
Styrelsen föreslår att höstmötet beslutar
att ge styrelsen i uppdrag att med skyltning uppmärksamma spelare om risksituation i samband med
utslag från tee 56 på hål 6 och tee 56/51 på hål 9.
Därmed anses motionen besvarad.
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Motion nr 4
Jag föreslår att ett nät sätt upp vid tee 51 på hål 5. Som det är nu får man trycka bakom ett träd om
någon slår ut från 56.

Onsala 26 oktober 2020
Wiveca Wedin
Motion 4
Motionären pekar på den risksituation som föreligger för spelare på tee 51 på hål 5 när annan
spelare skall slå ut från tee 56. Motionären föreslår att skyddsnät monteras på lämplig plats.
Styrelsens svar
Styrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår att höstmötet beslutar
att tillstyrka motionen
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