
 

 

 

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 

Tid: Onsdag den 30 november 2022 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 23 november. 

 

Välkommen! 

Styrelsen Gräppås Golfklubb 

 

http://www.grappasgk.se/


 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2023 

ÅRSAVGIFTER 

Medlemsform  2022 2023 
Premium  6700 7000 

Vardag  5700 6000 

Gräppås Lilla  4600 4850 

Studerande  3650 3850 

Junior Premium 0-8 år  100 100 

Junior Premium 9-12 år  950 1100 

Junior Premium 13-21 år  2000 2200 

Punktmedlem Small  1600 1800 

Punktmedlem Medium  2800 3100            

Punktmedlem Large  4000 4300 

Ovanstående avgifter inkluderar en medlemsavgift på 700 kronor. 

(Junior Premium 0-8 år = medlemsavgift 100 kronor). 

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

GREENFEE                       18-hålsbanan               550                   580 

                                                     (Gäst till medlem 100kr rabatt) 

                                                      9-hålsbanan                220                    250                                                                                                                                  

TÄVLINGSGREENFEE                                  18-hålsbanan               9-hålsbanan 

Gäster                                                                        480                                   200                                                             

Vardagsmedlemmar                                                290(helgtävling)            200(helgtävling) 

Gräppås Lilla                                                             290                                       - 

Punktmedlemmar                                                    380                                   200 

 

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 halv ordinarie greenfee 

Gräppås Lilla medlem 

I årsavgiften ingår obegränsat spel på 9-hålsbanan, alla dagar. Vid spel på 18-hålsbanan 

erläggs greenfee motsvarande halv ordinarie greenfee 



 

 

Verksamhetsplan för Gräppås Golfklubb 2023 

Efter några goda år måste vi förbereda oss för kärvare tider. Ökade kostnader för el, diesel 

och gödning samt sannolikt ökade lönekostnader kommer att innebära något högre avgifter 

för golfspel. Styrelsens ambition är att vi skall fortsätta att utveckla vår golfanläggning både 

vad gäller infrastruktur och ständigt förbättra båda banorna. 

I syfte att öka fokus på klubbens golfbanor bildade styrelsen inför 2022 en 

Banutvecklingsgrupp, BUG, bestående av representanter från styrelsen, klubbchef, banchef 

och representant från tränarna. Styrelsen beslutade även att Gräppås skulle delta i en 

pilotutbildning, ”Bättre spelupplevelse”, som Svenska Golfförbundet (SGF) driver. Denna 

utbildning har riktats till BUG, styrelsen och en referensgrupp med några medlemmar från 

klubben. BUG har under året haft ett flertal möten inklusive banvandringar varav några 

tillsammans med bankonsulent från SGF. BUG har som resultat av detta arbete tagit fram en 

plan med möjliga förbättringar av 18-hålsbanan för ökad spelupplevelse. 

Förbättringsåtgärderna kan delas in i tre olika kategorier. 

• Åtgärda ytor med onormala markförhållande (”vitmålade ytor”), primärt framför och runt 

greener. Under 2022 har flera åtgärder vidtagits för att förbättra dåliga ytor. T ex har ett 

större arbete gjorts på hål 8 där det ofta har varit dåliga gräsytor. 

• Förbättra kvalitet på utslagsplatser, primärt på par tre hålen där slitaget är extra hårt. 

Under 2022 har ett större arbete påbörjats för att öka storleken på utslagsplatsen hål 4. 

• Förbättra greener. Några av 18-hålsbanans greener är sämre till följd av sättningar i marken 

och några greener möjliggör för få flaggplaceringar och behöver därför åtgärdas. Varje 

ombyggnad av en green blir en större åtgärd som måste planeras noggrant. 

Inför 2023 är ambitionen att prioritera några av de åtgärder BUG föreslår givet att klubbens 

ekonomi ger utrymme att investera i banan. Större förbättringsåtgärder kommer att planeras 

till sen höst/vinter för att inte inverka förmycket på spel på banan. 

Miljö & Hälsa gör varje år ett besök i vårt restaurangkök. Efter besöket avges en rapport. I 

senaste rapporten påpekades att köket är slitet och det är svårt att hålla rent. Kyl och frys 

sjunger på sista versen och rutiner för inkommande varor är tungarbetade. Vi behöver skapa 

en bättre arbetsmiljö. Av dessa skäl är det nödvändigt att göra en genomgripande renovering 

av köket och angränsande ytor. Planen är att ta klubbrummet i anspråk för att skapa ytor för 

bl.a. frysrum och förråd för torra varor. Nytt, något mindre klubbrum, i förlängningen till 

nuvarande klubbrum. Arbetet är planerat att utföras januari till mars 2023. 

För att få bättre vattenkvalitet i maskinhallen och toan på hål 7 avser vi att dra fram 

kommunalt vatten och avlopp. Samtidigt drar vi fram fiber och får därmed tillgång till 

acceptabel kommunikation även i maskinhallen.  

När nya kallhallen står klar för användning avser vi att utvärdera möjligheten att bygga ett 

sliprum i del av maskinhallen. 

Maskinparken behöver utökas med ytterligare en vält och två golfbilar för uthyrning. 

Banvärdering utförs våren 2023 



 

 

 

 

 

 

 

Budget Prognos Budget
2022 2022 2023

Intäkter Tkr Tkr Tkr

Medlemsinbetalningar 10 590 10 448 10 214

Greenfee 2 050 2 130 1 960

Drivingrange 800 915 900

Marknad 335 199 220

Shop 715 744 745

Kommittéer 641 535 724

Bidrag, autogiro samt övrigt 87 124 121

SUMMA INTÄKTER 15 218 15 095 14 884

Kostnader

Personalkostnader -5 486 -5 532 -5 622

Banor -3 018 -3 730 -2 880

Fastighet, drivingrange -953 -942 -990

Arrende -482 -482 -534

Leasing/hyra maskiner -758 -739 -809

Kommittéer -1 046 -911 -1 133

Shop -385 -373 -380

Adm., trycksaker, förbundsavgifter, övrigt -2 059 -1 598 -1 721

SUMMA KOSTNADER -14 187 -14 307 -14 069

RÖRELSERESULTAT 1 031 788 815

Räntenetto 8 20 50

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 039 808 865

Avskrivningar

Avskrivningstid längre än 5 år -724 -539 -708

Avskrivningstid 5 år -81 -86 -126

SUMMA AVSKRIVNINGAR -805 -625 -834

RESULTAT 234 183 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH REVISORER 2023 

 

Ordförande: Tomas Svensson  1 år 

Ledamot: Erika Schönberg  Mandat ytterligare 1 år 

Ledamot: Inga-Lill Schnell  Omval 2 år 

Ledamot: Ingela Eriksson Settergren  Omval 2 år 

Ledamot: Linn Felt   Omval 2 år 

Ledamot: Peter Gentzel   Nyval 2 år 

Fyllnadsval: Lucas Axén 1 år efter Tomas Svensson 

Fyllnadsval: Peter Hörnstein 1 år, efterträder avgående German Liebscher

   

Revisor: Christian Jonasson, (BDO)  Omval 1 år 

Revisorssuppleant: Andreas Stolt, (BDO)  Omval 1 år  

 

 

 

För valberedningen: 

Claes-Göran Gunnarsson   

Ordförande 

Ledamöter i valberedningen: 

Claes-Göran Gunnarsson   

Dan Morehed 

Inga-Lill Jedenberg               

 



 

 

 

Motion 1 och 2 

 

 

 

 

 



 

 

              Svar till motion 1 och 2 

 

Styrelsens förslag till beslut avseende likalydande motioner från Agneta Lilja och Bror 

Andreasson. 

 

Motionärerna föreslår att Old Girls i Halland och Hallands Gentlemän skall erbjudas sänkt 

greenfee, max 50 % av ordinarie greenfee, f.n. 275 kronor, vid tävlingar på Gräppås 

Golfklubb. 

Tävlingar spelas under perioden maj – september med 60 - 70 deltagare per gång. Old Girls 

en gång per säsong och Gentlemännen en gång per säsong.  

De båda turneringarna Old Girls Halland och Hallands Gentlemän är några enskilda 

medlemmars initiativ till trivsamma inofficiella tävlingar. De ingår inte i klubbens, Göteborgs 

golfförbunds eller Hallands golfförbunds tävlingsverksamhet utan är fristående arrangemang. 

Det finns redan etablerade seriespel för de spelargrupper i Göteborgs golfförbunds regi vilka 

är avgiftsfria för våra medlemmar att delta i. Dels det vanliga seriespelet, dels 50+/60+ som 

spelas med hcp.  

Klubben har idag en beslutad greenfee för gäst till medlem/tävlingsgreenfee och styrelsen 

finner inte någon särskild grund till att spelet i de här turneringarna ska undantas från detta. 

Ett bifall kan skapa gränsdragningsproblem vid andra enskilda medlemmars förfrågningar om 

lägre greenfee.  

När höstmötet beslutade om höjning av tävlingsgreenfee var motivet att det är rimligt att 

gäst som spelar tävling betalar samma spelavgift som gäst till medlem. Styrelsen måste 

behandla alla tävlingar och gäst till medlem lika. 

 

Styrelsen föreslår mötet besluta 

att avslå motionen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Motion 3 

Svar på motion 3 

Styrelsens svar Jedenberg 

Motionären önskar att 9-hålsbanan kan vara öppen vintertid. 

Styrelsen har stor förståelse för motionärens önskemål. Samtidigt inser vi att 9-hålsbanan har 

mycket begränsad yta vilket ökar slitaget i samband med vinterspel.  Det finns inget utrymme 

för s.k. vintergreener. Bedömning om vid vilken tidpunkt banan bör stängas för vintern görs 

av Banchefen i samråd med hans medarbetare. Styrelsen förlitar sig på personalens 

professionalism där man kontinuerligt väger nyttan av att banan är öppen mot risken för 

stora skador som menligt påverkar spelupplevelsen kommande vår/sommar/höstsäsong.  

Styrelsen föreslår mötet besluta 

att avslå motionen 


