
 
 

                                               HÖSTMÖTE 

Tid: Onsdag den 24 november 2021 kl.19.00 

Plats: Onsala församlingshem 

 

Förslag till föredragningslista 

1 Mötets öppnande 

2 Fastställande av röstlängd för mötet 

3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

4 Fastställande av föredragningslista 

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

 mötesprotokollet 

7 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för 

             kommande verksamhets- och räkenskapsåret 

8       Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 

9 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 

10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

11 Övriga frågor (information och diskussion) 

12 Avtackningar  

13  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 www.grappasgk.se senast den 17 november. 

 

Välkommen! 

Styrelsen Gräppås Golfklubb 

 

http://www.grappasgk.se/


STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2022 

 

ÅRSAVGIFTER 

Medlemsform  2021 2022 

Premium    6 600  6 700 

Vardag    5 600  5 700 

Gräppås Lilla    4 500  4 600 

Studerande    3 600  3 650 

Junior Premium 0-8 år      100     100 

Junior Premium 9-12 år      900     950 

Junior Premium 13-21 år   1 950  2 000 

Punktmedlem Small   1 600  1 600 

Punktmedlem Medium   2 800  2 800 

Punktmedlem Large   4 000  4 000 

 
Ovanstående avgifter inkluderar en medlemsavgift på 600:-,  

(Junior Premium 0-8 år medlemsavgift 100:-). 

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

 

 

TÄVLINGSGREENFEE  

  18-hålsbanan 9-hålsbanan 

Gäster  450  170 

Vardagsmedlemmar 350 (helgtävling) 170 (helgtävling) 

Gräppås Lilla  350  - 

Punktmedlemmar 350  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:-. 



PARTNERPAKET 
 
 

 

 

Styrelsen föreslår att förändra nuvarande partnerpaket som innehåller 2 spelrätter/dag eller 4 

spelrätter/dag till att innehålla ovan antal 18-hålsronder. Dessa ronder går att nyttja alla dagar i veckan 

och så många ronder som önskas vid varje tillfälle tills de är slut. Om det finns behov av fler ronder 

under innevarande kalenderår finns det möjlighet att fylla på till en snittkostnad/rond beroende på 

ursprungspaketets storlek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2022 

 

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 12 enheter högre än sverigesnittet samt hela 32 enheter högre än snittet i distriktet, Göteborgs 

Golfförbund. Om vi jämför oss med föregående år så är vårt NPS värde 3 enheter lägre, i Sverige är 

motsvarande värde 4 enheter lägre och i distriktet hela 10 enheter lägre.  

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi strävar efter att varje år föreslå åtgärder som ökar spelupplevelsen för medlemmar och gäster, skapar 
bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och som är positivt miljöpåverkande. 
  
Styrelsens förslag till årets stora investering är byggnation av en kallhall för våra maskiner, bra för 
maskinerna och bättre arbetsvillkor för våra medarbetare. 
  
Januari 2022 omvandlar vi en säsongstjänst till heltidstjänst på banan, detta innebär att det blir tre 
heltidsanställda medarbetare på banan. 
 
Målsättningen är att under 2022 genomföra den banvärdering som var planerad under 2021 men som 
blev uppskjuten p.g.a. pandemin.  
 
Vi kommer anlägga nya provisoriska tee (mattor) med början på 18-hålsbanans par 3 hål samt i vanlig 
ordning genomföra en rad finishåtgärder. Dessutom fortgår dikesrensningar enligt 5-årsplan.  
Vi avser också att asfaltera utvalda vägar på 18-hålsbanan som utgör en säkerhetsrisk både för 
golfspelare och personal. De vägavsnitt som är aktuella är från greenområdet på hål 4 till fairway på hål 
5 via tee 56, backen vid tees hål 8 samt hål 17 från green över krönet hål 18 ner mot dungen. 
 
Via Players 1st har vi uppmärksammats på behovet av ytterligare utslagsplatser under tak då vår 
träningsverksamhet ofta nyttjar de platser vi i dagsläget har. Styrelsen föreslår därför att investera i ett 
tak över 6st. befintliga utslagsplatser. 
 
Under året kommer vi utreda möjligheter för anslutning av kommunalt VA och fiber till maskinhallen.  
 
 
Kommittéernas verksamhetsplaner redovisas i separat dokument. 
 
Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Gräppås Golfklubb tillsammans mer er medlemmar och sträva 
efter en ”Bättre dag” för oss alla på Gräppås! 
 
Styrelsen  
Gräppås Golfklubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 

0 Budget Prognos Budget 

  2021 2021 2022 
Intäkter Tkr Tkr Tkr 

Medlemsinbetalningar 8 952 10 459 10 590 

Greenfee 1 825 2 542 2 050 

Drivingrange 650 1 060 800 

Marknad 273 447 335 

Shop 625 773 715 

Kommittéer 614 445 641 

Bidrag, autogiro samt övrigt 226 478 87 
        

SUMMA INTÄKTER 13 165 16 204 15 218 
        
Kostnader       
Personalkostnader -5 655 -5 032 -5 486 

Banor -2 006 -2 478 -3 028 

Fastighet, drivingrange -602 -2 577 -943 

Arrende -480 -477 -482 

Leasing/hyra maskiner -804 -727 -758 

Kommittéer -1 006 -664 -1 046 

Shop -324 -395 -385 

Adm., trycksaker, förbundsavgifter, övrigt -1 705 -1 695 -2 059 

SUMMA KOSTNADER -12 582 -14 045 -14 187 
        

RÖRELSERESULTAT 583 2 159 1 031 
Räntenetto 8 10 8 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  591 2 169 1 039 
        

Avskrivningar       

Avskrivningstid längre än 5 år -523 -568 -770 

Avskrivningstid 5 år -35 -79 -80 

SUMMA AVSKRIVNINGAR -558 -647 -850 
        

RESULTAT 33 1 522 189 
 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 

Investeringar 2022, tkr   

    

Kallhall 2 200 000 

Regnskydd 6 platser drivingrange 500 000 

    

    

Summa investeringar 2 700 000 
    

Likviditetsprognos 2022, tkr   

    

Resultat  234 000 

Återläggning avskrivningar 850 000 

Kallhall -2 200 000 

Regnskydd 6 platser drivingrange -500 000 

    

    

    
    

Likviditetsunderskott -1 616 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH REVISORER 2022 

Ordförande: Olav Magnusson  Omval 1 år 

Ledamot:  German Liebscher  Omval 2 år 

Ledamot: Erika Schönborg  Omval 2 år 

Ledamot: Tomas Svensson  Omval 2 år 

Ledamot: Leif Österholm  Mandat ytterligare 1 år 

Ledamot: Ingalill Schnell   Mandat ytterligare 1 år 

Ledamot: Linn Felt   Mandat ytterligare 1 år 

Ledamot: Ingela Eriksson Settergren  Mandat ytterligare 1 år 

 

Revisor:   Christian Jonasson, (BDO)  Omval 1 år 

Revisorssuppleant: Andreas Stolt, (BDO)  Omval 1 år 

 

Onsala den 3 november 2021 

För valberedningen: 

Claes-Göran Gunnarsson 

Ordförande 

Ledamöter i valberedningen: 

Claes-Göran Gunnarsson 

Rose-Marie Östberg 

Dan Morehed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYRELSENS FÖRSLAG SAMT I RÄTT TID INKOMNA MOTIONER 

 

Styrelsens förslag gällande erbjudande till Utbildningsmedlemmar 

Styrelsen föreslår att förändra det erbjudande som de som går nybörjarutbildning på Gräppås får.  
 
Nuvarande erbjudande 
När du går en nybörjarutbildning på Gräppås har du rätt att teckna utbildningsmedlemskap, i detta 
medlemskap ingår: 
- Obegränsat spel på Gräppås Lilla (9-hålsbanan) under innevarande kalenderår 
- 25 min golflektion, värde (595:-) 
- Spelrätt vid tecknande av Premiummedlemskap kommande kalenderår  
 
Förslag till erbjudande 2022- 
När du går en nybörjarutbildning på Gräppås har du rätt att teckna utbildningsmedlemskap, i detta 
medlemskap ingår: 
- Obegränsat spel på Gräppås Lilla (9-hålsbanan) under innevarande kalenderår 
- 25 min golflektion, värde (595:-) 
 
Motiveringen till denna förändring är att minska ökningen av antalet Premiummedlemmar. 
 

 
 
Styrelsens förslag gällande bokningsregler 
Styrelsen föreslår att förändra nuvarande bokningsfönster på 14 dagar till att fr.o.m. den 1 april öppna 
upp för bokning under hela perioden mellan 1/4 - 31/10. Tider på lördagar, söndagar samt helgdagar 
mellan kl.09.10 -10.50 under ovanstående period kan bokas först 14 dagar innan.  
 
Likt tidigare beslut gäller bokningsbara spontantider på helger varje hel timme mellan kl. 08.00-14.00 
som kan bokas kl.12.00 dagen innan. 
 
För medlemmar gäller likt tidigare 4 samtida bokningar per medlem.  
 
Styrelsen föreslår att 2 samtida bokningar per gäst ska gälla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsens förslag gällande Gräppås Golfklubbs Verksamhetsidé 
 
Styrelsen föreslår nedan gulmarkerad text som tillägg i nuvarande Verksamhetsidé. 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



Motion nr 1 
 
1. På banan finns i dag bollrengörare, vilket är bra. Föreslår att vi även sätter upp klubbrengörare med 
borstar vid start/mål så att man kan stoppa ner klubborna där och göra rent.  
 
Finns dessa vi start/mål så behövs inget underhåll som för ex. bollrengörarna, utan var och en (de 
spelare som nyttjar rengöraren) kan fylla på vatten vid behov. Det finns massor av olika lösningar, här är 
en typ  
 
https://rangeservant.us/product/rangemate-club-washer/ 
 
2. Kvalitéerna på Tee bör höjas, exempelvis att göra Tee jämnare utan nivåskillnader.  Tee 1 och 18 är i 
så dåligt skick att dessa behöva göras om helt och bevattnas oftare under den torra säsongen.  
 
3. Att sätta upp skylt om vattnet går att dricka eller ej på hål 13. Vattnet är ofta grumligt ur denna kran 
och går det att rena ytterligare så vore det bra. 
 
Hälsningar 
Christer Abrahamsson  
570913-040 
 
 
 
Styrelsens svar: 
 
Styrelsen noterar motionärens förslag som vi dock inte betraktar som en höstmötesfråga. 
 
Styrelsen föreslår därför höstmötet att besluta att hänskjuta frågan till styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rangeservant.us/product/rangemate-club-washer/


 
Motion nr 2 
 

 
 
 
Styrelsens svar: 
 
Mot bakgrund av styrelsens förslag till ändrade bokningsregler och med förhoppning att höstmötet 
beslutar i enlighet med styrelsens förslag anser vi att motionen är besvarad. 
 


