
Skrivelse till årsmöte 2021-03-24 

Under den gångna säsongen har antalet medlemmar ökat väsentligt. Hur många medlemmar 

klubben har är mig i detalj obekant, men totalen ligger över 2600 om jag är rätt informerad. 

Tillväxten har bl.a. medfört att spel på Lilla Banan kräver tålamod då kön många gånger är timslång. 

Spontanspel på store banan kräver 14-dagars framförhållning. 

Med anledning av detta önskar jag 

- att styrelsen klart anger vad målsättningen är vad gäller antalet medlemmar, angivet per kategori. 

- vad skulle en reduktion av medlemsantalet om 10% innebära för framtida planer. Givetvis mindre 

pengar, men vad skulle effekten rent konkret bli. Medlemmarna bör få en chans att välja väg. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jan Pålsson 

 

Styrelsens svar till Jan Pålssons skrivelse till årsmötet 

Jan Pålsson pekar på två problem, framför en synpunkt och ställer en fråga. 

Det första Jan Pålsson pekar på är svårigheten att komma ut på 9-hålsbanan. 

I samband med höstmötet informerade styrelsen om sitt beslut att inte tillåta s.k. vävning, 

innebärande att spelare som vill gå två eller fler varv måste efter varje varv på nytt placera en köboll i 

bollrännan. Beslut är också fattat att montera en webbkamera över bollrännan så att vi på distans 

skall kunna se hur många bollar som väntar. 

Båda åtgärderna syftar till att det skall bli smidigare att komma ut på 9-hålsbanan. 

Den andra frågan gäller spontanspel på 18-hålsbanan. 

Våra nya bokningsregler innebär att antalet samtida bokningar minskas från sex till fyra samt att 

bokad tid som inte kommer nyttjas måste avbokas senast 1 timma före start.  

Dessutom kommer vi under lördag och söndag erbjuda en tid varje heltimma som blir bokningsbar 

klockan 12 dagen innan. 

Avseende din fråga angående antalet medlemmar så hade Gräppås Golfklubb vid årsskiftet 2 597 

registrerade medlemmar. Enligt tidigare årsmötesbeslut har vi totalt 1 500 spelrätter att tillgå varav 

för närvarande 1 300 är i bruk. Fördelningen av spelrättsinnehavare är 889 premium, 183 vardag, 103 

Gräppås Lilla, 83 punktmedlemmar, 31 juniorer och 11 passiva medlemmar. Resterande medlemmar 

är juniorer och punktmedlemmar, för vilka stadgarna ej föreskriver något krav på ägande av spelrätt. 

Något maxantaltal för antal juniorer och punktmedlemmar har vi inte och det är också en del i vår 

medlemsstrategi att vi skall kunna erbjuda ett lämpligt medlemskap för varje tidpunkt i livet. 

Din fråga om vilka konsekvenser en medlemsreduktion med 10% skulle innebära är knepig att 

besvara, det finns inget enkelt eller entydigt svar.  

Styrelsen bevakar tillgängligheten kontinuerligt. 


