Kallelse till ordinarie Årsmöte 2018
Bokskogens Golfklubb
Söndagen den 8 april 2018 kl. 10:30 i Klubbhuset.
Program:
09:30 Information
10:30 Årsmöte
Ordförande Peter Kollert informerar om årets aktiviteter innan det formella årsmötet.
Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista.
Underlagshandlingar kommer att finnas tillgängliga via länk i VeckoNytt på hemsidan,
samt på kansliet senast en vecka innan Årsmötet.

Varmt välkomna!
För styrelsen
Peter Kollert, ordförande

Föredragningslista:
1.
Mötets öppnande.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
4.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
5.
Fastställande av röstlängd för mötet.
6.
Fastställande av föredragningslista.
7.
Styrelsens årsredovisning för 2017.
8.
Revisionsberättelse.
9.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
10.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2017.
11.
Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år
Valberedningens förslag:
- Ordinarie: Christoffer Hultén omval, Olof Andersson, omval
- Suppleanter: Peter Svenburg, omval, Kent Skönnå omval
12.
Inkomna motioner.
a. Motion gällande medlemsbeslut för förändringar på golfbanorna
b. Motion gällande minimi-försäljningsbelopp stenvillan
c. Motion gällande tak för belåningsbelopp i klubbhuset
13.
Styrelsens förslag
a. Styrelsens förslag gällande livsmedlemskap
b. Styrelsens förslag gällande investering maskiner 2018
c. Styrelsens förslag gällande investering i bevattningssystem 2018
d. Styrelsens förslag gällande sista datum för kategoriförändring
14.
Verksamhetsplan 2018.
15.
Övriga frågor.
16.
Mötets avslutande.
För år 2018 års aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golfens Dag
Vårslaget/Teen Tour Klubbkval
Vision 50/50 - utbildning och aktiviteter
Idrotts- och juniorverksamheten i verksamhetsplanen
Investering/finansiering – studio, maskinpark, bevattningssystem
Långtidsplan banor/övningsområden – revidering för beslut 2019
Banskötsel - resurshöjning till driften
Genomförandet av alla kommittéers spel- och aktivitetsplaner
Greenfeesamarbete med Barsebäck, Ljunghusen, Kristianstad, Österlen, Båstad samt,
Köpenhamns GC, och Skjoldenäsholm på Själland, samt Golfpark Strelasund i
Tyskland, och Killarney Golf & Fishing Club på Irland.
Top Nordic samarbetet med 15 andra klubbar i Norden.

Ordförande har ordet!
Välkomna till vårt förestående årsmöte på
Bokskogen GK. Den utdragna vintern har
ökat golfsuget till nya nivåer och alla längtar
vi nu efter att få starta säsongen. Vi står
inför ännu ett spännande år på Bokskogens
GK med en studio under byggnation,
bevattningssystem i prospekt samt
successiva maskininvesteringar och en stärkt
driftsbudget för att lyfta våra banor till nya
höjder. Därtill har våra kommittéer laddat
med ett fullspäckat program för året.

premiumanläggning med två fina banor, bra
träningsområden, hög kvalitet i klubbhusområdet och trevligt, kompetent bemötande i
reception, hög kvalitet i restaurang, shop och
Pro-verksamhet. Därtill erbjuder vi ett stort
klubbaktivitetsutbud, fria rangebollar,
vänklubbar med liknande kvalitetsambitioner och Top-Nordic samarbetet med
samma inriktning. Vi är en klubb som älskar
golfen och vill vara med och utveckla den i
samhället och i tiden.

Omvärlden
Den positiva trenden med ökat golfspelande
och ökat medlemsantal i Sverige fortsatte
under 2017. Den stora nyheten i Sverige som
jag tror undgått få är att golfen blivit
godkänd som friskvård. Spelavgift,
greenfeebiljetter, driving-rangeavgifter och
träningspaket går fr o m i år bra att använda
på samma sätt som ett gymkort för friskvård.
På den internationella arenan händer det
också stora saker. Brittiska R&A och
Amerikanska USGA har tagit ett helhetsgrepp om golfen. 2019 införs stora regelförändringar med målsättningen att göra
golfen tillgängligare, lättare och snabbare
och 2020 införs ett nytt, globalt hcp-system.

Visionen innebär en utveckling av klubben
och en satsning på framtiden. Som en
konsekvens har vi tvingats genomföra en
något högre höjning av medlemsavgiften för
2018 än tidigare år. Avgiftshöjningen var
500 kr. Styrelsen har fått reaktioner på
höjningen.

Utveckling av klubben
Bokskogen har under fyra års tid visat en
positiv medlemsutveckling (2014-2017).
Den 1 mars i år var vi 1795 medlemmar,
vilket var 5 färre än motsvarande tid
föregående år. Antalet passiva medlemmar
minskade samtidigt med 12, vilket innebar
att antalet aktiva medlemmar istället ökade
med 7. Vi ligger m a o ungefär på samma
nivå som föregående år.
Styrelsens vision är att vidareutveckla
Bokskogens GK för att leva upp till den
kvalitetsnivå vi utlovar. Bokskogen är och
ska enligt visionen vara en

När man beslutar sig för en vision och en
strategi för att nå den, gör man många val.
Vad man väljer att göra är lika viktigt som
vad man väljer att inte göra. Ibland kan det
vara viktigare att vara mycket tydlig med
vad man inte gör. Bokskogen väljer att inte
konkurrera på pris - det är en konkurrens vi
inte kan vinna i kombination med den
kvalitetsambition vi har. Bokskogen väljer
att inte acceptera en försämring av
bankvaliteten och väljer att inte basera
centrala driftsfunktioner på ideellt arbete.
Bokskogens målgrupp är alla de golfare oavsett spelnivå - som värdesätter kvaliteten
vi erbjuder, utvecklingen, aktiviteterna och
de många medlemsförmånerna och som är
beredda att betala något mer för detta. Det är
inte möjligt att göra allt detta och samtidigt
vara billigast. Medlemskapet ligger nu
mellan 1000-2000 kr högre än de billigare
alternativen, men också 2000-10000 kr
under de ännu mer exklusiva klubbarna. I
styrelsen anser vi att vi kan motivera

avgiftsnivån och hoppas att våra medlemmar
håller med.
I grunden hoppas vi att våra medlemmar
förstår att kvalitetsambitionen kostar pengar
och att styrelsen inte hade tagit sitt ansvar
om vi inte samtidigt tagit ansvar för
finansieringen av alla de investeringar och
åtgärder som är nödvändiga för att leverera
medlemsvärdena.
Klubben har ett mycket stort och varierat
antal aktiviteter och tävlingar att delta i.
Fråga efter Spel- och Aktivitetsplanen i
receptionen. Denna kommer att göras
tillgänglig även på hemsidan. Anmälan till
de allra flesta aktiviteterna bokas genom
Min Golf på Golf.se. Sök på tävling. Vi har
hög tillgänglighet till spel och arbetar för att
öka denna med hjälp av nya bokningsregler.
Bokskogen siktar framåt och utvecklar både
klubben och golfen och vårdar vårt
varumärke som premiumanläggningen som
erbjuder en total golfupplevelse i unik miljö!
Motioner
Till vårmötet har inkommit 3 motioner från
medlemmar
• Motion gällande medlemsbeslut för
förändringar på golfbanorna
• Motion gällande minimiförsäljningsbelopp stenvillan
• Motion gällande tak för
belåningsbelopp i klubbhuset
Propositioner
Till vårmötet framlägger styrelsen 4 förslag
för beslut av medlemmarna:
• Livsmedlemskap – förslag om ny
medlemskategori som kan öka
egenfinansieringen av de långsiktiga
investeringar vi står inför idag.
• Maskininvesteringar – med
höstmötets beslut att stödja
leasingfinansiering av
maskininvesteringar framlägges nu

•

•

förslag på vilka maskininvesteringar
som ska genomföras 2018.
Investering i bevattningssystem –
utredningen är nu genomförd och
investeringen framlägges för beslut
enligt plan.
Sista datum för kategoriförändring –
1 december föreslås som slutdatum
för förändring av medlemskategori
för att skapa ordning och förutsägbarhet för klubben.

Vision 50/50
Vårt jämställdhetsarbete i samarbete med
SGF moderniserar och utvecklar klubben
med nya idéer. Under 2017 utfördes
aktiviteter inom våra 10 utvecklingsområden
och 4 seminarier där alla medlemmar hade
möjlighet att delta och förstå vad Vision
50/50 innebär. Genom dessa togs även en
värdegrund fram för klubben som
fastställdes vid höstmötet. Läs värdegrunden
på hemsidan under medlemsrubriken. De
utvalda värdeorden för klubben är
glädje/gemenskap, ärlighet/respekt och
utveckling. SGF har med hjälp av oss
pilotklubbar utvecklat ett utbildningsprogram som nu används för att inkludera
fler klubbar i processen. I år låter vi samtliga
anställda och ideellt engagerade genomgå
SGFs utbildning. Strävan med Vision 50/50
är att öka antalet kvinnor och tjejer i golfen
och att öka jämställdheten. Vi har i år en
liten negativ utveckling på klubben från
30.2% till 29,1% kvinnliga medlemmar, men
detta är ett långsiktigt arbete.
Våra damer och herrar, medlemsvärdar
och vår tävlingskommitté
Många initiativ har tagits för att utveckla
klubbens aktivitetsutbud. Dam- och
herrkommittéerna vänder sig till alla seniorer
över 22 år. 2017 fortsatte damernas
Solnedgångsgolf måndagar och herrarnas
After Work tisdagar. Damerna startade även
en sällskapsgolf på söndagar som fortsätter i
år. Den egna Facebook-sidan ”Bokskogens

Golfklubbs Damer” är ett bra forum för att
följa alla damaktiviteter. Vi har ett brett
utbud av aktiviteter inom både herr och
damkommitté med ett stort ideellt
engagemang för att göra allt möjligt. Vi
tackar Maj-Britt Dyberg och Per Gärdsell
som avgående ordföranden och välkomnar
Britt Nilsson och Åke Åkesson att driva
arbetet vidare i år.
Medlemsvärdarna genomförde tillsammans
med många volontärer Golfens dag på
klubben – en dag då golfen öppnas för alla
och medlemmar uppmuntras att ta med ännu
icke golfspelande vänner, grannar eller
familj. Detta kommer genomföras även i år,
boka in lördag 26 maj! Fredrik Bonde och
Matte Jönsson fortsätter det goda arbetet
med detta.
Klubbens medlemmar med högre hcp har
erbjudits möjlighet till gratis träning och
inspiration, något som fortsätts under 2018.
Två träffar för damer, två träffar för herrar
som följs upp med två mixade träffar erbjuds
i år för alla hcp 24+. Först till kvarn gäller!
Seriegolfen är en viktig herr/damkommitté
aktivitet. Damerna fick fina placeringar i
D22-1:a, D60-2:a, D70 -2: a och
Skåneserien- 2: a. Herrarna hade 3 lag som
spelade i division 1 för första gången. Det
blev 4:e plats för H 22 och H75, medan H40
vann sin serie. Gratulerar till goda insatser!
Tävlingskommittén rapporterar även 2017
att vi har en positiv trend i deltagandet i
klubbens tävlingar – upp ytterligare 10%.
Tävlingarna med flest deltagare 2017 var
Klubbens Dag och Årstiderna Open.
Ambitionen är att skapa aktiviteter som leder
till engagemang och gemytliga mänskliga
kontakter bland medlemmar och gäster och
gärna över generationsgränserna. Detta gör
man med ett brett tävlingsutbud med singel-,
par- och lagtävlingar. Även här sker ett
stafettbyte i år. Stort tack till Karl-Johan

Perssons som avgående ordförande och ett
lycka till Johan Borglin!
Våra Juniorer
Bokskogen bedriver juniorträning hela året.
2017 var ett uppstartsår för ”Bokskogen
Golf Academy by Active Golf” och juniorkommittéordförandeposten innehas numera
av klubbens Head Pro Fredrik Tillgren.
Kommitténs arbete genomförs även fortsatt
med hjälp av ett stort ideellt engagemang.
Vintern/våren 2017 deltog ca 70 juniorer i
åldrarna 8-18 på inomhus-träningen och
under året var ca 110 juniorer i aktiv träning.
Start för utomhusträningen genomfördes på
Halmstad Golfarena och träningsläger på
hemmaplan. På påsklovet och höstlovet
genomfördes läger och under sommarlovet
hölls det traditionsenliga ”scoutstugelägret”
samt träning upp till 3 gånger i veckan för de
som ville. Upplägg och inriktning utvecklas
successivt. Bl a finns nu 3 olika inriktningar
att välja genom Roligt, Fortsättning och
Tävling. För de yngsta 4-7 år erbjuds
”knatteträning” med inriktning på lek och
glädjen med golfen. Juniorerna höll i
Sommarsporren, där 300 barn i Svedala
kommun fick prova golf på sommaren.
Bokskogens juniorer spelade i Elitserien
2017. Bokskogens lag vann Matchligan och
även Skåneligan. Under 2017 har många
juniorer, både tjejer och killar varit ute och
tävlat i Bokskogens regi. Många toppplaceringar, och en del vinster bådar gott för
framtiden. Mycket positivt är de goda
omdömen som ges våra ungdomar och den
ökade uppmärksamheten som ges för vår
verksamhet. Det är många som förtjänar
särskilt omnämnande, två av dem Gustav
Andersson som vann Henrik Stensson
Challenge på Barsebäck och årets junior
Driana Halili för hennes träningsflit,
engagemang och ödmjuka inställning till
kamrater och övriga medlemmar Under 2018
fortsätter utvecklingen av juniorverksamheten.

Drivingrangen
Fortsatt populär som samlingsplats och aktiv
träningsplats bidrar rangen till fortsatt lägre
hcp på klubben. Våra medlemmar har fria
rangebollar, vilket är en uppskattad
medlemsförmån. Tänk dock på att det inte är
tillåtet att bjuda fria bollar till våra greenfee
gäster. Respekteras inte detta är risken att
begränsningar måste införas. Bekymret med
bollar som går över nätet in på GB18 har
minskat men förekommer fortfarande. Ropa
Fore när det händer!
Kungsbanan/Långtidsplan banor och
övningsområden
2017 ny-invigdes Kungsbanan med hjälp av
vår hedersmedlem och Golf Professional
Peter Hanson. Nytt namn och uppdaterad
bana med åtgärder mot gässen vid KB hål 8,
10, 11 och 12 samt Hektometertees 55, 46
resp. 40 som skapat tre spännande
spellängder presenterades. Med det kortare
banlängdsalternativet skapar vi nya
möjligheter. Några av dessa är en
snabbspelad bana, en närspelsutmaning för
duktiga spelare samt en instegsbana för
juniorer och nybörjare. Nyinvigningen har
ökat intresset för banan och 1200 fler rundor
spelades 2017 än tidigare år. Utöver
förändringarna på Kungsbanan installerades
tre nya toaletter på banorna.
Banutvecklingsgruppen har förstärkts med
Peter Hanson och ”Lalle” Olsén, flerårig
klubbmästare, grävmaskinist och tidigare
aktiv i driving range-projektet, och
förbereder nu under fortsatt energisk ledning
av Pär-Martin Hedberg den planerade
revisionen av långsiktsplanerna för både
banor och träningsområden. Till vårmötet
2019 kommer planerna presenteras och på
höstmötet framlägges de för medlemmarnas
beslut. Notera att ett delbeslut tas på
vårmötet i år avseende bevattningsinvesteringen.

Stortävlingar
Under 2017 genomfördes Swedish
Invitational - HandiGolfen - för sjätte
gången på Bokskogen tillsammans med
FIFH. 11 länder var representerade och för
första gången spelades båda kategorierna
(fysisk respektive intellektuell) i samma
tävling. Det blev ett spännande avslut och
slutliga vinnare var George Lee Groves från
England och Christian Ström från Danmark.
Härutöver stod Bokskogen värd för JMI
Bokskogen Junior Open och Skandia Cup
Klubbkval. Josefine Gustafsson Winkle gick
till Riksfinal i Skandia Cup!
För 2018 genomförs juniortävlingarna
Vårslaget och Teen Tour Klubbkval (tidigare
Skandia Cup). Ytterligare ett event kan bli
verklighet, men någon information kring
detta kan tyvärr ännu inte ges.
Ekonomi
Bokskogens GK har en ekonomi i balans och
genererade 2017 ett positivt kassaflöde. Mot
bakgrund av specifika engångskostnader
uppnåddes dock inte målsättningen för året.
Den underliggande utvecklingen följer
däremot fortfarande den lagda planen och
budgeten för 2018 fortsätter i enlighet med
detta. Intäkterna stärks med hjälp av den vid
höstmötet beslutade medlemsavgiftshöjningen och ökade resurser läggs på
bandrift samt finansiering av den
investeringsbacklogg klubben har.
För detta ändamål arbetar styrelsen aktivt
med ett tillväxtprojekt som ska skapa nya
resurser. Det kommer dock initialt krävas
större investeringar än vad som på kort sikt
kan inbringas genom tillväxtinitiativet. Den
plan styrelsen presenterade och fick stöd för
vid höstmötet följs nu upp med planerade
propositioner för beslut på vårmötet.
En delkomponent i finansieringsarbetet är
Bokskogens Investeringsfond. Genom
fonden har finansiering kunnat uppnås för

nya toaletter på banan 2017. Investeringsfonden är öppen för alla som vill ge ett extra
bidrag till klubben för en specifik
investering. Just nu kan ni bidra till en riktigt
fin studio. Även minsta bidrag är
välkommet. Reception och Klubbchef
hanterar dessa bidrag.
Företagspoolen och Marknadskommittén
Marknadskommittén ansvarar för marknadsföringsverksamheten och att stärka klubbens
varumärke. Kommittén tar även fram
klubbens kommunikationsstrategi och
kommunikationsplan. En ny
kommunikationsplan fastställdes under
2017, detta blir ett viktigt verktyg i arbetet
med att stärka Bokskogens varumärke i
framtiden. Kommunikationsplanen blir ett
verktyg för alla kommittéer i sin
kommunikation till medlemmar och utåt.
Företagspoolen fokuserar på att
vidareutveckla företagspartnersamarbetet.
Bokskogens GK har ca 60 företagspartners.
Under 2017 hölls tre stycken mycket
välbesöka företagsträffar ute hos olika
företagspartners. En nätverksmatch mot
Halmstads GK nätverk spelades på
Halmstads GK, två nätverksgolfdagar och en
stor höstavslutning hölls på Bokskogen.
Klubben organiserar företagstävlingar som
huvudsakligen genomfördes augustiseptember under 2017. Den årliga resan gick
i mitten på maj 2017 till Wales med 28 st
deltagande företagspartners.
Shopen
I klubbens shop som drivs av Active Golf
hittar ni några av de bästa klubbutprovarna i
Sverige. När vår nya studio blir klar under
juni månad kommer de kunna erbjuda helt
unika möjligheter för att hitta de rätta
klubborna för ditt spel. Logosortimentet har
till årets säsong utökats ordentligt. En ny
shopansvarig, Britt-Inger Grönvall har
anställts för att öka servicenivån ytterligare.
Bokskogens GK är stolt över att kunna

erbjuda en av Sveriges bästa shopar som
erbjuder samma eller bättre priser som de
stora varuhusen och med det bästa
lojalitetsprogrammet på marknaden.
Maderiet
Vi är på Bokskogen även bortskämda med
en fantastisk restaurang som verkligen
brinner för samma kvalitetsambition för
maten som klubben har vad gäller golfen.
Menyn bjuder på idel läckerheter med
närproducerad och ekologisk inriktning. Vi
tackar Filip, Mikael och Scott som
tillsammans bildar Bokskogens krögartrio.
Bokskogen Golf Academy by Active Golf
2017 var introduktionsåret för vårt nya PROteam, Bokskogen Golf Academy by Active
Golf med Fredrik Tillgren, Marina Bagler
och Johan Gullstrand som kom med ny
energi, nya idéer och ett helt nytt koncept för
PRO-verksamheten. Hela träningsverksamheten lyftes till nya nivåer och
utvecklingen fortsätter i år. Gensvaret från
medlemmarna var fantastiskt och 2017
tränades det som aldrig förr. Så fort den nya
studion är på plats kommer det kunna
erbjudas ännu bättre utbildning och
klubbutprovning - och det året runt. Våra
nya PRO:s har verkligen bidragit till att öka
trivseln på klubben och nöjdheten hos våra
medlemmar.
Avslutningsvis
Det är fantastiskt roligt att få arbeta med alla
härliga människor på Bokskogens
Golfklubb. Vi har professionella, duktiga
och engagerade anställda. Vi har dedikerade
samarbetspartners och vi har fantastiska
ideellt engagerade som alla tillsammans
skapar den genuina, välkomnande och
inkluderande medlemsklubben Bokskogens
Golfklubb.

Länge leve Bokskogens GK!
Peter Kollert, ordförande
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Inledning
Koncernen består av Bokskogens Golfklubb samt det helägda aktiebolaget Bokskogens Golf AB.
Årsredovisning för Bokskogens Golf AB har fastställts på ordinarie årsstämma den 1 mars 2018.
Fullständig årsredovisning finns att få i receptionen eller på kansliet.
Styrelsen 2017 har utgjorts av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Peter Kollert
Ann-Christine Halén
Johan Brantmark
Camilla Linden
Jörgen Johansson
Jonas Olsson
Björn Candín
Emelie Storckenfeldt

Från 30/11
Peter Kollert
Ann-Christine Halén
Johan Brantmark
Björn Candín
Jörgen Johansson
Jonas Olsson
Maria Gårdemyr

Revisorer:
Revisorer för räkenskapsåret har varit Christofer Hultén och Olof Andersson
med Peter Svenburg och Kent Skönnå som suppleanter.
Fast anställd personal har varit:
Klubbchef /VD
Banchef:
HeadPro:
Kansli/Reception:
Ekonomi
Vaktmästare:
Banan:

Thomas Ahlberg
Klas Karlsson
Fredrik Tillgren (konsultavtal)
Marcus Forslund
Ulla Heimgård (konsultavtal)
Jonny Gibraelsson
Emil Ambjörn Ola Ohlsson, Björn Larsson, Erik Olsson. Erik
Persson

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, därutöver åtskilliga informella
kontakter. Klubbchef har varit kallad och adjungerats till styrelsens sammanträden. Vidare har
valberedningen varit närvarande vid ett flertal styrelsemöten i syfte att observera styrelsens
arbete.
Information till medlemmarna har skett i form av kallelse till vårmöte och höstmöte enligt
stadgarna. Löpande information har dessutom lämnats veckovis via e-post (Vecko-Nytt) samt på
vår hemsida.

Koncernresultaträkningen för 2017 visar ett underskott på 370 tkr, vilket är 510 tkr sämre än
föregående år. Greenfee intäkterna blev 160 tkr lägre p g a sen säsongsstart och en regnig höst.
Nettobidraget från företagspoolen blev också 160 tkr lägre, orsakat av högre kostnader för
aktiviteter och en partner mindre. Personalkostnaderna (inklusive konsultarvoden) ökade med
480 tkr mot bakgrund av att vi 2017 hade en helårskostnad för Pro (Mark slutade september
2016), merkostnad för rangen under helger samt ökad inhyrning av personal till kansliet under
hösten pga sjukskrivningar och hög arbetsbelastning. En uppgörelse efter en tvist med de tidigare
shopägarna påverkade resultatet negativt med 280 tkr. De negativa posterna motverkades delvis
av ökade intäkter från årsavgifter uppgående till 530 tkr.
Utfallet blev 285 tkr sämre än vad som redovisades på årsmötet. De största skillnaderna utgörs av
ökade personalkostnader om 120 tkr pga av sjukskrivningar och övertid hela hösten,
fastighetsrelaterade kostnader som uppgick till 100 tkr efter vattenläcka i vattenrum samt
administrativa merkostnader om 100 tkr (nätverksproblem, larmutryckningar och larmfel). Dessa
kostnader är till största delen icke återkommande.
Årets investeringar i koncernen uppgick till totalt 1,65 Mkr (1,9 Mkr år 2016). Dessa avsåg i
huvudsak förnyelse av maskiner på banan, toaletter på banan, långtidsplanen på banan samt
inventarier. Utöver ordinarie investering förekom några akuta investeringar. En värmepump till
kanslidelen gick sönder och fick ersättas, samt byte av toalett och vaskar i shopens verkstad.
Klubben har en checkkredit på 1,6 Mkr. Vid årsskiftet utnyttjades 0,75 Mkr (0,8 mkr).
Medlemmar per den 1 mars varje år

Seniorer
Juniorer
Summa
Greenfeemedlemmar
Passiva
Totalsumma

Damer
400
24
424
31
70

2018
Herrar
933
98
1031
88
151

Totalt
1333
122
1455
119
221
1795

Damer
409
32
441
26
74

2017
Herrar
907
110
1017
83
159

Totalt
1316
142
1458
109
233
1800

Antalet medlemmar i klubben ligger stabilt per mars 2018. Motsvarande siffra 2017 var en
ökning med 90. Bl a har treårskampanjen för seniorer och riktade aktiviteter mot juniorer såsom
skolinbjudningar, golffritids samt Mellan seniorer varit framgångsrika.
Nedan visas en nettoredovisning av våra kommittéers/stortävlingars intäkter och utgifter.
2017
2017
2017
2016
Netto
Utfall Budget Prognos
Utfall
Damkommitté
-2
-10
0
-8
Herrkommitté
-29
-10
-5
-28
Juniorkommitté
-210
-165
-165
-225
Elitkommittén
-93
-85
-72
-161
Medlemskommitté
-30
-5
-15
-11
Tävlingskommitté
49
90
53
55
Företagspoolen
2 717
2 620
2 735
2 875
Stortävling, värdskap
48
50
49
56

Utfall och budget 2017/2016
2017
Utfall

2017
Budget

2017
Prognos

2016
Utfall

INTÄKTER Tkr
Årsavgifter
Bag o klädskåp,
Golfbilar
Driving range
Greenfee
Damkommitté
Seniorkommitté
Juniorkommitté
Elitkommitté
Medlemskommitté
Tävlingskommitté
Företagspool
Hyres- och arrenden
Stortävling värdskap
Övriga intäkter
S:a Intäkter

8 953
72
275
175
2 436
124
131
187
0
0
152
3 257
345
302
264
16 673

9 385
65
230
150
2 600
95
60
185
5
10
155
3 170
260
100
225
16 695

8 980
72
272
142
2 450
110
151
185
0
0
152
3 257
280
303
243
16 610

8419
71
236
151
2597
96
113
206
0
4
149
3525
265
512
535
16 879

KOSTNADER Tkr
Damkommitté
Seniorkommitté
Juniorkommitté
Elitkommittén
Medlemskommitté
Tävlingskommitté
Företagspool
Arrenden
Stortävling, värdskap
50/50 projektet
Golfbilar
Banan drift
Banan personal
Fastigheter
Administration
Trycksaker
Revision & konsult
Personal övrig
Annonsering
Övrigt
S:a Kostnader
Res. före avskrivn.
Avskrivn. enl. plan
Res. efter avskrivn.
Finansiella int/kst
Avsättning/avyttring
Årets resultat

126
160
397
93
30
103
540
812
254
25
106
1775
5 199
1 087
728
166
423
3 023
159
586
15 792
881
1 269
-388
-20
38
-370

105
75
350
90
15
65
550
835
50
35

110
156
350
72
27
99
522
835
254
35
110
1795
5 235
985
635
170
365
2 965
154
520
15 394
1 216
1 320
-104
-20
38
-86

104
141
431
161
15
94
650
810
456
45

2045
5 380
740
580
150
310
3 060
140
400
14 975
1 720
1 400
320
-30
290

1737
5272
1138
678
162
403
2470
215
357
15 339
1540
1298
242
-24
-82
136

Koncernens balansräkning den 31 december 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Byggnader och mark
Banorna
Maskiner o inventarier
Pågående nyanläggningar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
7 032
1 042
3 576
104

Omsättningstillgångar:
Kortfristiga fordringar

Avsättningar

393

414

11 754

11 166

Likvida medel
S:a tillgångar

7 454

11 559
23 313

Långfristiga skulder
Checkkredit
Kortfristiga skulder
Lån från f d medlemmar
Övriga kortfristiga skulder
S:a eget kapital och skulder

731
159
14 555

Kassaflödesanalys för koncernen
2017
-0,4
1,3
0
0,9
0,6
1,5
-1,3

2016
0,2
1,3
0,0
1,5
-0,2
1,3
-1,9

2015
-0,1
1,3
0,0
1,2
1,0
2,2
-1,4

0
0
0,0
-0,3

0
0
-0,3
-0,3

0
0
-0,2
-0,2

Årets kassaflöde

0,2

-0,9

0,7

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0,2
0,4

1,1
0,2

0,4
1,1

Rörelseresultat
Poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar m.m.)
Netto finansiella poster
Summa
Ökning- minskning kortfristiga skulder och fordringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Sålda spelrätter
Återbetalda medlemslån
Checkkredit
Kassaflöde finansieringsverksamheten

Investeringar 2017
Budget
550
500
450
Summa

1 500

Utfall
562 Maskinparken för banan
714 Långtidsplan banan och arkitekt
374 Diverse (toaletter banan, data, kök)
1 650

15 445
23 313

Kommittéernas verksamhet
Ordförande i respektive kommitté har varit:
Damkommitté
Juniorkommitté
Elitkommitté
Medlemvärd
Herrkommitté
Tävlingskommitté
Banutvecklingsgrupp
Klubbhuskommitté
Företagspoolen
Marknadskommitté
HeadPro/Idrottsansvarig

Maj-Britt Dyberg
Fredrik Tillgren
Fredrik Tillgren
Fredrik Bonde
Per Gärdsell
Karl-Johan Persson
Pär-Martin Hedberg
t.f. Thomas Ahlberg
Annette Larsson
t.f. Thomas Ahlberg
Fredrik Tillgren

Kommittéordförande, klubbens HeadPro och styrelsen har haft gemensamma möten vid två tillfällen för
att bl.a. fokusera på kommittéverksamhetsplanerna, klubbens långsiktiga verksamhetsplan, besöka annan
golfanläggning för att få influenser, samt budgetarbetet.
Information om Valberedningen
Valberedningen bestod av en ordförande och sammankallande samt 4 ledamöter. Ordförande är Urban
Thelin och ledamöterna är Eva Eriksson, Christer Rosen, Karin Mårtensson och Tomas Egelstig.

Elitkommittén 2017
Elitkommittén hade under 2017 ett bra år med både Herr och Damlag i seriespelen, då damlaget startade
upp igen 2016 och nu fortfarande är i sitt generationsskifte.
Damerna kom två i Div 2 och gick upp direkt till Div 1 Södra. Laget bestod av mestadels juniorer och 4 av
6 spelare var under 17 år. Laget var yngst av alla lagen som deltog och klubben ser på tillförsikt på det
lagbygge som nu sker.
Vårt elitlag för herrar lägger 2017 till handlingarna efter en stabil insats i division 1 på Wittsjö
GK. Laget kom på en sjätte plats av femton deltagande lag och samtliga våra herrar spelade bra golf över
tävlingens fyra dagar. Vinnaren Landskrona GK spelar
nästa år SM på Barsebäck medan de fyra klubbar som hamnade på de sista platserna blev
degraderade till division 2. Herrarna får på nytt chansen att spela i division 1 nästa år.
Under året har Jesper Billing haft ett bra år på Swedish Golftour och Eccotour. Jesper var på 17 plats på
SGT ranking, men hade en fin höst med 3 Topp Tio placeringar på Freja Final Four.
Vi fortsatte även i år med att låta de enskilda spelarna själv ansvara för den löpande träningen under
säsongen i samråd med och med hjälp av våra duktiga instruktörer Fredrik, Marina och Johan.
Elitkommittén i Bokskogens GK

Juniorkommittén 2017
Det var ett år som startade med förändring på tränarsidan och Active Golf startade i januari, nya upplägg
och inriktning och lite nytt. Bokskogens golfjuniorer har bedrivit träning hela året. Träningen började
inomhus på Malmö Golfarena andra veckan i januari, och höll på fram till mars slut. Ett utmärkt tillfälle
att jobba på golfens alla grunder, så när utesäsongen drog igång var alla bra förberedda.
Totalt deltog det runt 70 juniorer i åldrarna 8-18 på inomhusträningen. I mars hade vi föräldramöte ute på
Bokskogens GK, och där informerades det om träningstider, nytt träningsupplägg i grupper, möjliga
tävlingar för de olika åldersgrupperna, läger och annat som kommer hända under året.
Utomhussäsongen drog igång i april, 1-2 april startades med läger på Halmstad Golfarena, totalt deltog 13
juniorer i åldrar mellan 8-16 år. De tränades på förmiddagen och spelades på eftermiddagen.
De yngre juniorerna kickstartade säsongen med ett tredagarsläger på hemmaplan.
Det traditionsenliga sommarlägret hade vi 26-29 juni. I år deltog 28 knattar/juniorer.
Under sommaren hade vi dagläger. Träning på förmiddagarna och spel på eftermiddagarna, viktigt att
vänja barn/ungdomarna vid att golf är ett spel som spelas på banan och träna gör vi för att kunna spela
bättre på banan. Roligt gruppen har haft tisdagar och onsdagar. Fortsättningsgruppen har haft tisdag,
onsdagar och torsdag. Tävlingsgruppen har haft tisdag, onsdag och torsdag.
Vi har deltagit i Juniorserien, där Bokskogen var i Elitserien.
Matchligan vanns av Bokskogens lag. Ett ungt lag kämpade tappert, och det är kul att se att
"instegstävlingarna" fylls på med yngre spelare.
Skåneligan är en annan ungdomstävling där Bokskogen deltog och vann!! Det spelas två foursome
matcher och en fyrboll match.
Bokskogen har även under 2017 haft många juniorer, både tjejer och killar, som är ute och tävlar i
Bokskogens regi. Många topplaceringar, och en del vinster bådar gott för framtiden. Det är en hel del
klubbar runt omkring, som uppmärksammar Bokskogen mer nu, än för något år sedan. Bokskogens
juniorer och vår verksamhet, får också ofta mycket beröm från andra klubbar, vilket är positivt för alla
inblandade. 2017 var Bokskogen återigen en av de klubbar som syntes mest bland tjejerna.
En del av juniorerna har också varit med och representerat Bokskogens GK i Dam- respektive Herrserien
2017. De juniorer som inte var med och spelade, fick gå caddie till sina kompisar.
Årets upplaga av Skandia Cup klubbkval spelades i samband med sommarlägret. Detta är Sveriges största
ungdomstävling för 13-16 åringar, och här spelas det om att ta sig vidare från klubbkvalet. Därefter följer
Gruppkval - Regionsfinal - Riksfinal.
Sydvästslaget, där 15 spelare från Bokskogen deltog, kom vi efter fyra omgångar på en tredjeplats. Det
spelas en omgång per bana; Bokskogen, Ljunghusen, Falsterbo och Flommen. Varje klubb har 15
deltagare som spelar om poäng till sin hemmaklubb.
Under SM veckan på Barsebäck arrangeras även Lilla lag-SM för knattar. Den spelas på Barsebäcks
korthålsbana, och i år representerade fyra knattar Bokskogen där.
KM för knattar vanns av Filip Grave. KM för juniorer flickor, vanns av Moa Andersson. KM för juniorer
pojkar, vanns av Andreas Gustafsson-Winkle.

Träningen fortsatte på samma sätt som innan sommarlovet för alla grupper på hösten. Sista utomhus
aktiviteten var ett utbyte med Sölvesborg på Sölvesborgs GK under höstlövet. Det spelades det mycket
golf. Efter höstlovet genomfördes träningar på helger i november och december med fokus på
grundteknik.
Några juniorer, både killar och tjejer, var under 2017 med på läger, arrangerat av Svenska Golfförbundet.
Där träffades golfungdomar från södra delen av landet, under en helg. Till sin hjälp hade de tränare och
coacher från landslaget.
Emma Blomkvist har i år tagit steget vidare in i den ordinarie landslagsverksamheten. Sedan tidigare är
Gustav Andersson med i pojklandslaget och där deltagit i flera olika uppdrag utomlands med goda
resultat.
Gustav har även i år haft många framskjutna placeringar på stora tävlingar där den största framgången var
vinsten i Henrik Stensson Challenge på Barsebäcks GCC.
Flera av våra yngre juniorer har deltagit i US Kids golfturneringar i Danmark med flera framskjutna
placeringar och vinster.
Vi har också deltagit i Vår- och Hösttouren, ett initiativ från några andra golfklubbar i Skåne. Det var
första året Bokskogen var med på detta, och vi hade många fina placeringar även där.
På höstmötet delades utmärkelsen ”årets junior” ut till Driana Halili för hennes träningsflit, engagemang
och hennes ödmjuka inställning till kamrater och övriga medlemmar.
Träningen har genomförts av:
Fredrik Tillgren, Johan Gullstrand och Marina Bagler
Juniorkommittén vill rikta Ett Stort Tack till alla frivilliga som ställt upp under året på de olika
uppdragen. Utan er hade JK och Bokskogens GK inte kunnat genomföra allt vi gör för våra juniorer.
Juniorkommittén har under 2017 bestått av följande medlemmar:
Fredrik Tillgren, Marina Bagler, Peter Liljegren, Peter Sternskog, Magnus Andersson, Mats Gustafsson,
Anders Scherstén, Rickard Grave, Pierre Börjesson och Fredrik Seeger
Fredrik Tillgren, Marina Bagler och Johan Gullstrand

Klubbhuskommittén 2017
Under året har det varit mycket saker som hänt runt klubbhus, maskinhall och stenvillan. Reparationer i
shopen och dess verkstad/lager på övervåningen. Ny toalett och lagerutrymmen med hyllor färdigställdes.
I klubbhuset blev det reparationer av kylar i köket, samt nya bänkar, även årlig renovering av kakel och
klinkers genomfördes i köket. I kanslidelen av klubbhuset gick en pump sönder till värmen och fick bytas
ut, samtidigt som golvvärmen fick åtgärdas i ventiler och system.
I stenvillan renoverades ena byggnaden med lampor, målade några väggar och bytte ut kylar/frysar.
I maskinhallen fick liften bytas ut

Klubbhuskommittén
Thomas Ahlberg

Banutvecklingsgruppen 2017
2017 var ett år som präglades av lite olika saker:
* Diskussioner om att revidera masterplanen som beslutades på höstmötet 2013.
Framtagande av förslag och idéer till förändringar av banorna.
Dessa diskussioner och förslag har i skrivande stund lett till en uppdragsförfrågan hos Peter
Chamberlain för att inför höstmötet 2019 kunna presentera en reviderad långtidsplan.
* Följa nybyggnationen av 13 st teer på Kungsbanan.
Höstmötet 2016 beslöt att enligt gällande långtidsplan bygga nya teer på Kungsbanan för att
åstadkomma en bansträckning på ca 4000 m = 40 Tee.
* Följa och medverka i ombyggnaden av Kungsbanans hål 12.
Höstmötet 2016 beslöt även om en ombyggnad av Kungsbanan hål 12 enligt den plan som gäller.
Detta gjordes i samråd med arkitekt och BUG. Ombyggnaden kunde dock inte färdigställas fullt
ut av kostnadsskäl då det blev något dyrare med palissaden än beräknat. Arbetet försenades även
av den mycket blöta våren som gjorde det omöjligt att komma ut med grävmaskin.
* Återinvigning av Nya Banan som i samband med detta döptes om till Kungsbanan.
På grund av den försenade ombyggnationen av KB hål 12 senarelades även invigningen av de
nya teerna och byte av namn till Kungsbanan. Men den i mitten på augusti genomfördes även
detta.
Andra åtgärder som genomfördes under året var åtgärder för att minimera antalet gäss runt
dammarna på Kungsbanan. Tack vare bra initiativ från banpersonalen inskaffades laserbelysning
som nattetid påverkade gässen så att de valde andra lokaliseringar.
Den planerade trädplanen kom inte till genomförande liksom inte heller gallringen av trädridån
vid Yddingen höger om KB hål 4. Detta är i skrivande stund dock i princip genomfört.
I samband med revidering långtidsplanen har även trädplanen aktualiserats och målet är att till
höstmötet 2018 presentera denna och nyplantering av några områden och budgetering av
kostnader för detta.
BUG ordf
Pär-Martin Hedberg

Damkommittén 2017
Under året har damkommittén bestått av Sussi Kollert, Cilla Malmhagen, Gunilla Mellhammar,
Britt Nilsson, Nayana Persson, Kirsten Rasmussen, Ewa Öberg och undertecknad.
Vår ambition har fortsatt varit och är att öka antalet deltagare i våra tävlingar och övriga
aktiviteter för medlemmar. Arbetet med att inkludera flera damer har resulterat i att vi under året
engagerat några av våra damer att ta hand om söndagstävling, sällskapsgolf på söndagar,
matchspel och träning/spel för låghcp. Tyvärr blev intresset för matchspel inte tillräckligt stort
och till sällskapsgolfen på söndagar blev det väldigt få deltagare. Vi har utökat kommunikationen
med klubbens damer genom dels, att informera i Veckonytt om våra tävlingar, dels utökat vår
mejllista f n 207 damer där alla damer som vill ha information om våra aktiviteter kan anmäla sig
samt Facebook gruppen ”Bokskogens golfklubb damer" som är ett aktivt och populärt forum.
Utöver detta har vi också en egen mejladress till damkommittén så alla kan nå oss med frågor,
önskemål och synpunkter (damkommitten@bokskogen.com). Arbetet med att få fler deltagare i
våra tävlingar har gett resultat. speciellt har onsdagstävling med eftersits, då en del valt att äta
tillsammans och invänta prisutdelning, fortsatt vara mycket populär. Andra populära tävlingar är
Utbytesgolfen och Nationell damdag.
Under vintern har vi haft aktiviteter ung. 1gång/månad såsom inspirationsmöte tillsammans med
50/50, regelträff med vår förbundsdomare Anders Persson, boule på Boulebar och bowling och
teater tillsammans med herrarna.
Säsongen startade traditionsenligt med vår supé där 62 glada damer serverades en utsökt måltid
hos Maderiet. Under kvällen berättade vi om säsongens kommande tävlingar och aktiviteter.
Våra tävlingar öppna för damer från andra klubbar var Nationell damdag med 48 2-mannalag
och Utbytesgolfen med 66 deltagare där Bokskogens damer gjorde bra resultat. I utbytesgolfen i
A-klassen blev Barbro Sandberg-Möller 2:a och B-klassen vanns av Laila Andersson.
Nationella damdagen blev en succé med 17 sponsorer som bidrog till ett dignande prisbord och
även här hade Bokskogens damer framgångar med Matte Jönsson/Emma Stenkvist som vinnare i
A-klassen och Carina Lindhe med Christina Löthgren (Hinton) som 2:a i
Bklassen.
Årets OoM vanns av Sussi Kollert.
Solheim Cup mot Flommen GKs damer spelades på Flommen och Bokskogen vann.
I seriespelet blev damerna D22-1:a, D60-2:a, D70 -2: a och Skåneserien- 2: a.
Årets utflykt som gick till Ringenäs med 2 dagars spel med middag på kvällen var som vanligt
mycket uppskattad.
Årets höstavslutning spelades i 4-mannalag och efteråt serverade Maderiet en utsökt måltid. Vi
delade ut prischeckar och birdiefåglar för säsongens tävlingar, seriespel och OoM och
informerade om kommande förändringar och aktiviteter.
Efter två år som ordf. lämnar jag nu över till Britt Nilsson som ordf. Ett stort tack till all personal
för ett fantastiskt samarbete och ett stort tack till alla positiva medlemmar som gett mycket
inspiration.
För Damkommittén, Maj-Britt Dyberg, ordf.

Herrkommittén 2017
I seniorkommittén har ingått Anders Hansson, Åke Åkesson, Christer Berglund, Leif Anderhov,
Arne Andersson, Jan Lindgren, Stefan Lombard, Fredrik Bonde, samt undertecknad som
Ordförande.
Vi genomförde under maj- augusti en ”After-Work” för att möjliggöra för fler yrkesarbetande att
regelbundet kunna spela och på så sätt även hitta nya kamrater på Bokskogen. Glädjande kunde vi
notera fler deltagare jmf debutåret 2016. AW avslutades med en Final i augusti för att spetsa
intresset. Sammantaget vill vi få fler att spela mer!
Seriegolf. Årets seriespel, med de nya ålderskategorierna, har bjudit på blandade resultat. I år var
det 3 lag som spelade i division 1 för första gången. Det blev 4:e plats för H 22 och H75, medan
H40 vann sin serie. Bra jobbat av Jonas Olsson och hans lag! Vidare blev det 3 andraplaceringar
för H40 lag 2, H 50 lag 1 och H 70. Tyvärr så blev de båda H 60-lagen nedflyttade till 2018. H80
kom på 5:e plats. Ett stort tack till Anders Hansson för engagerat arbete med Seriegolfen.
Vintertouren: Från oktober till mars utgång spelades det spontangolf varje onsdag. Öppen för herrar
och damer. Lennart Franz ledde touren med bravur.
Onsdags golf: Sommar touren för herrar har spelats under perioden april-oktober och i år 2 klasser,
A och B, samma priser och med ett gränsöverskridande spel. Deltagarantalet har ökat år från år.
Denna trend bröts 2017, och en sannolik förklaring är bl a många onsdagar med riktigt dåligt väder.
Spelform har varit slaggolf, utom sista onsdagen varje månad då vi spelat någon Annorlunda Golf,
olika tävlingsformer. Säsongen avslutades i oktober med Äggagolfen, där bl.a. årets vinnare av
Order of Merit korades. Vi gratulerar Tonni Pedersen till segern.
Vårresan tillsammans med DK arrangerades av HK och gick till S.t Arild.
Den årligen återkommande Ladies & Gents avlöpte en onsdag i juni men det lockade inte fler än
tidigare år. 2017 var DK ansvarig arrangör. Vi behåller formatet 18 hål + en mindre aktivitet efter
lunchen! Bokslaget i augusti lockade inte fler spelare från andra klubbar trots att vi ändrat på
villkoren.
I september åkte vi herrar på en 2-dagarsresa till vår vänklubb, Skjoldenäsholm, i Danmark. Under
året har vi också spelat ”Utbytes-matcher” mot Flommen, Vasatorp och Kävlinge, vår och höst.
Tyvärr blev vi besegrade detta år! Nya tag 2018.
Luciaglöggen genomfördes med ban- och receptionspersonal. Många herrar och damer kom utan
att sedan spela, vilket visar att klubbandan växer!
Vi har en omfattande verksamhet inom kommitténs hägn och jag som ordförande kan med stolthet
konstatera att mina kamrater i HK är hängivna Bokskogare och beredda till ständigt nya
insatser. Jag är imponerad av allt fint arbete som har utförts. Det finns många ideella
krafter! Bokskogen har en stark samhörighet, samt en nyfiken och öppen grundsyn.
Per Gärdsell, Ordf

Företagspoolen 2017
Bokskogens Golfklubb har under 2017 haft 60 st Företagspartners (=Företagsmedlemmar). Klubbens
direkta intäkter från dessa Partners var sammantaget 3,3 Mkr. Därtill tillkom fakturerade intäkter (som
inte synligt krediteras Företagspoolen) i form av extra greenfees vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex.
Kanonstarter. Vidare bidrar Företagspartners som vanligt med icke oväsentliga intäkter till Krögeri och
Shop samt understödjer med priser till klubbtävlingar och framför allt juniorverksamheten.
Klubbens ”motprestation” innebär ju som bekant, att lämna Företagspartners utrymme för kund- och
personalgolf samt det reklam- och ”good will”-värde det innebär för ett företag att associeras med
Bokskogens GK. Vår klubbs ”varumärke” förstärks ju ytterligare genom den kontinuerliga upprustningen
av våra banor och vidhängande klubbhusfaciliteter som möjliggörs genom dessa extraordinära intäkter.
Inom nätverket ”Bokskogens FöretagsPool” sker ett inte föraktfullt antal direktaffärer företagen och
företagsledarna sinsemellan och som är ett resultat av träffarna vi organiserar. Under 2017 har vi i
FöretagsPoolens regi haft tre stycken mycket välbesöka företagsträffar ute hos olika företagspartners. En
nätverksmatch mot Halmstads GK nätverk spelades på Halmstads GK, två nätverksgolfdagar på
Bokskogen, och en stor höstavslutning. Vi arrangerade en gemensam resa med 28 st företagspartners till
Wales i mitten på maj.
Tommy Knutsson

Marknadskommittén 2017
Marknadskommittén arbetar för att kunna kraftsamla på klubbens marknadsaktiviteter i marknadsföring
och kommunikation.
En kommunikationsplan fastställdes i början på 2017, detta blir ett viktigt verktyg i arbetet med att stärka
Bokskogens varumärke i framtiden. Kommunikationsplanen blir ett verktyg för alla kommittéer i sin
kommunikation till medlemmar och utåt.
En handlingsplan med aktiviteter för 2017 togs fram, med stor inriktning på digital marknadsföring. i
Danmark, speciellt Själland
När det gäller marknadssidan har klubben haft annonser i Golfsverige.dk, olika Skånekartor, Norsk och
Dansk Golf, Club Öresundsbron, Nordea Masters tidningen och några mindre tidningar. Bokskogen är
med i ett stort turistprojekt med Visit Sweden mot Danmark och Norge. Annonserna är för att saluföra
anläggningen för gäster och medlemmar. Hemsidan är en viktig del i marknadsföring och har golfturismkoppling till GIT.

Medlemsvärd 2017
Medlemsvärden hjälper Klubbchef och kansli med riktade medlemsaktiviteter. Det kan handla
om medverkan vid medlemsträffar, introduktion av nya medlemmar samt olika aktiviteter för
både nya och befintliga medlemmar. Medlemsvärd deltager också i utformningen av
medlemsdagar.
Under Maj 2017 startades ett projekt med ”Golfens Dag”, som skall köras tre år i rad för att öka
antalet golfare genom att nå nya grupper intresserade. Alla fick prova på golf med en PRO eller
genom att slå bollar med innebandybollar på övningsfältet. Gratis Greenfee erbjöds vänner till
medlemmar för att de skulle få prova på.

Vi har även nystartat en Fadderverksamhet och erbjudit gamla medlemmar som inte har så
många kontakter i klubben att få tillgång till medspelare och/eller en kontaktperson. Efter
godkännande av en PRO kan nya spelare få en fadder vid behov och då anpassas kontakten efter
medlemmens behov.
Aktiviteten med Golfvärdar ökar i omfång och kvalitet. Många medlemmar och alla Greenfeegäster uppskattar bemötandet på helger. Även uppgiften att få bollarna att hålla sina tider, eller att
de släpper igenom snabbare partier, uppskattas enormt.
Diverse riktade aktiviteter mot funktionärer som tack för deras insatser skall i det långa loppet
innebära att fler medlemmar engagerar sig i klubbens verksamheter – allt för att öka
medlemmarnas känsla av tillhörighet.
Matte Jönsson, Fredrik Bonde, Medlemsvärdar.

Tävlingskommittén 2017
Tävlingskommittén ambition med sitt tävlingsprogram för säsongen 2017 har varit att skapa
aktiviteter som leder till engagemang och gemytliga mänskliga kontakter bland våra medlemmar
och våra gäster och gärna även över generationsgränserna. Vi vill kunna erbjuda alla typer av
spelformer och att det finns både singel-, par- och lagtävlingar.
Vår strävan har varit att genomföra det fastställda tävlingsprogrammet med gemyt och god
kvalitet och vi har även under 2017 haft vädergudarna med oss.
Vi följde ETH (exakt tävlingshandicap) under 2017 och klubben kommer att fortsätta med detta
under 2018. Obligatorisk förskottsbetalning har varit lyckosam och underlättat väsentligt för TL.
Tävlingarna med flest antal deltagare är Klubbens Dag och Årstiderna Open. Övriga tävlingar
som vi arrangerar ser vi en positiv trend i att fler antal medlemmar deltager. Vi hade 2017 c:a
10% fler deltagare än året innan och målet är att alla tävlingar som vi arrangerar ska minst vara
100 st deltagare.
Idrottslig verksamhet eller upplevelser?
Det är en balansgång att kunna möta alla de typer av upplevelser som medlemmar och gäster har.
Vi är alla olika som golfare, många profiler ska kunna få sin golfupplevelse. Tävling är en av
dessa och är ju grunden i golfen. Det ska vara roliga tävlingar, populärt är ju lag eller partävling
som alltid samlar fler deltagare. Att ha externa sponsorer som skapar ett större arrangemang är
populärt och samlar också mer deltagare, men kostar ju mer för deltagaren att medverka i. Vi
balanserar och målet för TK är ju att möta och erbjuda ett utbrett tävlingsprogram.
Till sist uppmanar vi alla medlemmar och även gäster att framföra sina synpunkter på
tävlingsverksamheten till tävlingskommittén eller kansliet.
Tävlingskommittén 2017
Ordf Karl-Johan Persson, Anders Persson och Fredrik Bonde

Välkomna till 2018 önskar Maderiet!
Vi hoppas ni haft en fin vinter och är lika sugna som vi är på att säsongen kommer igång så fort
som möjligt!
Vi har alla samlat kraft och inspiration för vår sjunde säsong här på Bokskogen. Vi är mycket
glada över att ha fortsatt förtroende från styrelse och framförallt er medlemmar som vi efter alla
dessa år känner mycket väl! I sju års tid har vår matsal som är hjärtat i restaurangen sett ut på ett
likadant sätt, med tiden har detaljer slitits på och en stor del även gått sönder på grund av
belastningen.
Tillsammans med Bokskogen och en av klubbens företagspartners Gulled AB har vi därför hittat
väldigt fina möbler som resulterat i en helt ny miljö och upplevelse. Även den mycket omtalade
mönstrade mattan har fått tacka för sig och lämna plats för en ny, ljusare matta. Vi är mycket
glada över uppfräschningen och hoppas även ni kommer trivas! För er som planerar en fest eller
bjudning kanske det känns ännu bättre nu efter uppfräschningen? Ni är varmt välkomna med era
tankar så syr vi tillsammans ihop ett trevligt arrangemang.
En del nyheter kommer självfallet ske både på mat- och dryckessidan, håll till godo!
Vi vill passa på att tipsa er alla om vår nya tävling som kommer gå av stapeln den 26 Maj på
klubbens dag. Här kommer vi efter tävlingen sitta tillsammans och avnjuta en grillbuffé, perfekt
tillfälle att mingla och språka med övriga medlemmar i kombination med mat.
Med hopp om en lång och härlig säsong!
Mikael, Filip och Scott

Bokskogen Golf Academy by Active Golf
Ett år har gått – nu ökar vi takten!
Tiden går fort när man har kul sägs det, och vårt första år här på Bokskogen gick verkligen i
raketfart!
Efter en strulig start kom vi igång under april månad, och wow vilket drag det var!
Lektionsboken blev full på direkten och fortsatte så under hela säsongen, det mottagandet vi fick
från er medlemmar var så långt över alla förväntningar vi ens kunde drömma om.
Första året handlade mycket om att lära känna och börja jobba med alla olika träningsgrupper,
kommittéansvariga och personal på klubben och se till att lektionsverksamheten fungerade på ett
bra sätt. Samtidigt som vi ville erbjuda er en riktigt välsorterad och bra shop, där vi givetvis lärt
oss mycket om vad ni efterfrågar och vi tycker vi varit lyhörda där och ändrat en hel del på
sortimentet till 2018. Vi har också glädjen att presentera vår nya medarbetare Britt-Inger
Grönvall som kommer att jobba i shopen.
Parallellt med att vi hade full fart här på Bokskogen hann vi med en hel del andra uppdrag
utanför klubbens verksamhet men som ändå är mycket viktig för att sätta Bokskogen på kartan i
golfsverige.
Under förra hösten placerade sig Johan i riktigt tuffa förhållanden på en tredjeplats i PGAmästerskapen och fick därefter representera Sverige i lag-EM. Som personlig coach och caddie
var Marina en oerhört viktig pusselbit när adepten och tourspelaren Martina Edberg uppnådde
LPGA-status under slutet av förra säsongen. Fredrik fortsatte i sin tur sitt engagemang i Svensk
Golfs tränarpanel under 2017 samtidigt som han tog plats i det prestigefulla Titleist Advisory
Board där han nu kommer att bidra med sina erfarenheter till produktutvecklingen och
varumärkets framtid på den svenska marknaden.
Inför 2018 ökar vi takten ytterligare i vår strävan att bli det mest attraktiva golfcentret i södra
Sverige, en naturlig del av vår utvecklingsplan tillsammans med Bokskogens Golfklubb sedan vi
etablerade oss förra året har varit att gemensamt utforma och uppföra en toppmodern
träningsstudio i anslutning till klubbens driving range. Projektet med träningsstudion är planerat
att vara färdigt under våren och vi kommer att kunna erbjuda en studio på nästan 250
kvadratmeter med tre utslagsplatser. All tänkbar teknisk utrustning som Trackman, FlightScope,
Boditrak och de senaste svinganalysprogrammen kommer att finnas tillgängliga. I den nya
studion kommer all träningsverksamhet och club fitting vara möjlig under årets alla månader
vilket både breddar vår verksamhet och inte minst ökar tillgängligheten på ett mycket positivt
sätt.
Som ni säkert märker och förstår är vår verktygslåda rejält påfylld inför denna säsong och vi är otåliga
på att få börja använda allt ihop med elever och medlemmar under 2018!

Bästa hälsningar,
Fredrik Tillgren, Marina Bagler, Johan Gullstrand och Britt-Inger Grönvall
Bokskogen Golf Academy by Active golf

12. Inkomna motioner
a. Medlemsbeslut för förändringar på golfbanorna, motion inskickad av medlem Peter
Rodenstam
Bakgrund
Våra banor utvecklas ständigt och det är i grunden mycket bra. Vissa förändringar påverkar
utmaningen/svårigheten på hålet där förändringen genomförs vilket påverkar slope och
indexering. Beslut om att genomföra förändringar som påverkar slope och indexering sker ibland
av klubbens operativa personal och inte av klubbens medlemmar.
Yrkande
Föreslår att årsmötet 2018 tar beslut om att förändringar som påverkar banornas slope och
indexering måste föregås av ett medlemsbeslut på höstmöte eller årsmöte.
Styrelsens yttrande
En kontinuerlig utveckling av banorna är som motionsskrivaren påpekar mycket bra och något
som ständigt pågår på Bokskogens GK. Synpunkterna på vilka förändringar som ska eller inte ska
göras på våra banor är många och säkerligen inte långt ifrån antalet medlemmar på klubben.
Principiellt utgör varje förändring av banorna en förändring av utmaningen och svårighetsgraden.
En banas slopning påverkas av varje förändring som ökar eller minskar svårighetsgraden, medan
indexeringen påverkas av den inbördes svårighetsgraden mellan banornas hål och det regelverk
som styr indexeringen.
Bokskogens GK har genom framtagandet av långtidsplaner för banornas utveckling skapat en
process som möjliggör både medlemsmedverkan och möjlighet att framföra synpunkter och
påverka utvecklingen av klubbens banor. Långtidsplanerna utarbetas av Banutvecklingsgruppen
(BUG) och framlägges efter godkännande i styrelsen för medlemmarnas beslut. BUG består av
Markägare, Klubbchef, Banchef, HeadPro, styrelsemedlem, klubbmedlem (ordförande i gruppen)
samt ytterligare minst 2 klubbmedlemmar. Banutvecklingsgruppen presenterar årligen förslag till
nästföljande års utveckling och eventuella justeringar till långtidsplanen. Förslaget är en del av
den verksamhetsplan och budget som framlägges för beslut på höstmötet. Banutvecklingsgruppen
följer även upp genomförandet av de beslutade förändringarna och lyfter eventuella
justeringsförslag för beslut i styrelsen. Bug har även gett synpunkt på motion i egen bilaga nedan.
Genom klubbchefens medverkan i banutvecklingsgruppen säkerställs genomförandet av
beslutade åtgärder av klubbens operativa personal.
Sammanfattning och ställningstagande
Mot bakgrund av den mycket väl genomtänkta process som skapats på Bokskogens GK för att
värna om ett långsiktigt tänkande och agerande gällande banornas utveckling och mot bakgrund
av de många synpunkter som finns och skulle behöva kanaliseras och hanteras under
medlemsmötena föreslår styrelsen att motionen avslås.
Styrelsens förslag till beslut
Att motionen om medlemsbeslut för enskilda förändringar av banorna som påverkar slope eller
index avslås.

Bilaga: Svar från BUG angående motion om Slope och Index:
Slope och index är naturliga delar av en banas utveckling och skötsel. Man kan inte ”låsa” fast
detta då det betyder att man avsagt sig alla ändringar av banan, klippning såväl struktur på
fairway som runt greener, bunkerjusteringar, trädjusteringar, mm. Skulle klubben välja att bifalla
motionen så medför det med omedelbar verkan att Banutvecklingsgruppens arbete kan läggas till
handlingarna och man låser fast banans utseende till hur det ser ut vid en viss tidpunkt.
SLOPE är tillkommet för att just ta hand om hur en bana ser ut, klipps och förvaltas. I den mån
den då skulle utvecklas mot en enklare eller svårare bana medför det att man vid enklare
utformning tappar slag mot HCP och tvärtom vid svårare utformning. Banutvecklingsgruppen har
haft målsättningen för banorna framför sig i alla åtgärder som lett till att de kommer med i
Masterplan/Långtidsplan. Den målsättning vi för närvarande försöker arbeta mot är:
”Målsättningen är att Gamla Banan ska vara den mer utmanande mästerskapsbanan, medan
Kungsbanan ska vara den mer snabbspelade och för alla spelarkategorier tilltalande banan. ”
Målet med masterplan är att den löpande revideras och beslutas av just medlemmarna vid
klubbens höstmöten. Banutvecklingsgruppen följer sedan upp fattade beslut, ibland tillsammans
med vald banarkitekt så att de beslutade ändringarna i praktiken kommer att följa masterplanen i
så hög grad som möjligt. Alla de åtgärder som därmed kommer till utförande på banan leder
automatiskt till en eventuell ändring av SLOPE, allt till medlemmar och golfspelares bästa.
INDEX, finns egentligen i grunden endast för att man skall kunna spela matchspel. Har man
inget index så vet man ju inte i matchen på vilket hål en högre handicappad spelare skall få slag
på den som har lägre HCP. Sedan har det som en följd av poängbogey-systemet fått till följd att
spelare räknar poäng per hål, vilket i grunden är ganska ointressant. Poängen skall räknas på hela
rundan mot det resultat man åstadkommit totalt. Det är således en ytterst akademisk fråga på
vilket hål ett visst index skall gälla. Vissa banor går helt efter spelresultatet i samband med
tävling och andra försöker göra enligt de regler som golf-förbundet gett ut. Att således besluta om
att ett visst index alltid skall gälla på ett visst hål är otänkbart och strider mot golfens regler.
Avslutningsvis kan sägas att Banutvecklingsgruppen inte känner till några ändringar av vikt som
skett på banan och vilka inte stämts av med BUG, även om det i vissa fall då skett mellan BUGs
ordförande, klubbchefen och klubbens ordförande och i vissa fall banarkitekten, för att undvika
avvikelser från masterplanen så mycket som möjligt.
Därmed anser BUG att motionen inte kan bifallas.
Pär-Martin Hedberg, Ordförande

b. Gällande minimi-försäljningsbelopp stenvillan, motion från medlem
Gösta Wrangel och Peter Rodenstam
Bakgrund
Vid höstmöte 30/11 2017 med Bokskogens Golfklubb bifölls ett förslag från styrelsen att klubben för att
stärka ekonomin bland annat skulle tillåta styrelsen att sälja den så kallade stenvillan. Det uppgavs att man
via mäklarkontakter fått uppgiften att huset skulle ha ett saluvärde på mellan 2 och 3 miljoner. Klubbens
kassör redogjorde för Stenvillans ekonomi och valde att inte nämna den intäkt som klubben får från
Svenska Ridgymnasiet vilken uppgår till knappt 100 000 kr om året.
Flera närvarande medlemmar belyste faran med att sälja fast egendom så centralt nära klubbhuset och som
har mängder av tekniska kopplingar till stenfastigheten. Framtida tvister i all oändlighet kan bli en plåga
för framtida styrelser! Trots detta gavs mandat till styrelsen att sälja fastigheten dessutom utan att
fastställa pris som var lägsta tänkbara.
Förslag
Vi motionärer vill med denna motion väcka såväl medlemmarna som styrelsens intresse för att denna
eventuella försäljning av stenvillan inte säljs till för lågt pris med åtföljande framtida risker.
Yrkande
Vi vill därför föreslå att årsmötet 2018 måtte besluta att styrelsens mandat att sälja stenvillan begränsas till
lägst beloppet 2,5 miljoner kr netto.

Styrelsens yttrande
Vid höstmötet 30/11 2017 fattades helt riktigt beslut om att ge styrelsen mandat att sälja stenvillan.
Kassören redogjorde för den årliga nettointäkten om 35 tkr som genereras av den uthyrning som idag sker
till privatperson. Nettointäkten 2018 uppgår i budget till 38 tkr, bestående av 108 tkr i hyresintäkt och
70 tkr i drifts- och underhållskostnader som klubben bär. Ridgymnasiet sade upp sitt hyresavtal 2017-0531, varefter en ny hyresgäst funnits. Nettointäkten 2016 då Ridgymnasiet hyrde stenvillan uppgick till 30
tkr bestående av 90 tkr i hyresintäkt och 60 tkr i drifts och underhållskostnader. Under 2017 hade vi
intäkter på 80 tkr, driftskostnader på 73 tkr. En reparation av halmtaket måste genomföras inom 3-4 år,
beräknad kostnad runt 500 000 kr. Ytterligare investeringsbehov föreligger. Inget av dessa
hyresförhållanden har gett någon avkastning på det bundna kapitalet för klubben och innebär endast en
belastning respektive exponering för framtida reparationer och underhåll. Vid höstmötet uttrycktes både
farhågor med försäljningen och stöd för densamma. Beslutet blev helt enhälligt, inga röster lades emot
förslaget.
Försäljningen av stenvillan är en delkomponent i hela den finansiering som behöver skapas för de stora
investeringar klubben står inför. Investeringsbehovet har presenterats tillsammans med planerna för
finansieringen. En begränsning av styrelsens mandat att fatta beslut i frågan kan förhindra hela den
lösning som behöver skapas. En begränsning till ett specifikt belopp riskerar dessutom bli normgivande i
den förhandling som ska ske med en potentiell köpare.
Sammanfattning och ställningstagande
Mot bakgrund av det enhälliga mandat som redan givits vid höstmötet 2017 och de negativa konsekvenser
ett begränsat mandat riskerar ge, föreslår styrelsen att motionen avslås.
Styrelsens förslag till beslut
Att motionen om begränsning av styrelsens mandat att sälja stenvillan avslås.

c. Begränsning gällande tak för belåningsbelopp i klubbhuset, motion från Peter
Rodenstam och Richard Svensson
Bakgrund
Vid höstmöte 30/11 2017 med Bokskogens Golfklubb bifölls ett förslag från styrelsen att klubben kan
pantsätta och belåna klubbhuset. Detta i syfte att kunna finansiera en ny bevattningsanläggning. Dock
fanns det inte med något förslag om hur stor denna belåning kan vara, dvs ett fritt mandat till styrelsen och
det kan inte vara andemeningen.
Konsekvenser
Att ge styrelsen ett fritt mandat vad gäller belåning av klubbhuset är inte rätt och skulle kunna missbrukas
där av ett förslag på en maximal belåning på 4,5 Mkr
Yrkande
Föreslår att årsmötet 2018 tar beslut om att klubbhuset får belånas upp till 4,5 Mkr

Styrelsens yttrande
Vid höstmötet 30/11 2017 fattades beslut om rätt till pantsättning av klubbhus vid lån för investering av
bevattning och checkkredit. Vidare fattades beslut om investeringar enligt budgetförslaget om 2 050 tkr
med finansiering från investeringsfond med 220 tkr, lån i studiobyggnaden 550 tkr samt resterande del
med egna medel.
Vid höstmötet redogjordes för hela investeringsplanen från 2018 till 2022 och finansieringen därav. Av
denna redogörelse framgår behovet av belåning avseende både fastighet och studio. Efter vidare kontakter
med banken kommer dock belåning i studion inte medges pga att marken som den byggs på arrenderas
och inte ägs. Detta innebär att även denna belåning kan behöva ske i klubbhuset. All inteckning och
belåning måste givetvis godkännas av banken. Total finansieringsplan redovisad vid höstmötet:

Sammanfattning och ställningstagande
Styrelsen anser att en fullständig redogörelse gjorts avseende investeringsplaner och finansieringsbehov.
Styrelsen ställer sig frågande till motionsskrivarnas argumentation att mandatet skulle kunna missbrukas
av styrelsen och frågar sig till vilket syfte och med vilken vinning detta i så fall skulle ske?
Styrelsen anser att den måste ges rådigheten att utifrån ett totalt finansieringsperspektiv förhandla fram det
mest lämpliga alternativet som dessutom tar hänsyn till klubbens ekonomiska situation och framtida
ekonomiska planer. Den väsentliga avvägningen som måste göras är säkerställandet att klubben klarar
årliga räntebetalningar och amorteringar. Mandatet för inteckningen av klubbhuset begränsar sig till
finansiering av checkkredit, bevattningsanläggning och studio.
Styrelsens förslag till beslut
Att styrelsens mandat bekräftas till pantsättning av fastigheten med klubbhusanläggningen för finansiering
av checkkredit, bevattningsanläggning samt studio.

13. Styrelsens förslag
9 a. Styrelsens förslag gällande livsmedlemskap
Bakgrund
Mot bakgrund av det stora investeringsbehov som föreligger de närmaste 5 åren såsom beskrivits vid
höstmötet 2017 har ett finansieringspaket framtagits som består av befintlig egenfinansiering, avyttring av
stenvillan, belåning av klubbhuset, leasing av maskiner, bidrag från Riksidrottförbundet/SISU och
Arvsfonden, donationer samt ett förslag om livsmedlemskap.
Vid höstmötet 2017 beslutades bifall till att sälja stenvillan, att pantsätta fastigheten med
klubbhusanläggningen samt att finansiera köp av maskiner genom leasing. Livsmedlemskapet
presenterades, men framlades inte för beslut.
Ett livmedlemskap skulle inbringa klubben likviditet idag som kan medfinansiera delar av föreliggande
långsiktiga investeringar, samtidigt som den årligen minskade medlemsintäkten endast påverkar klubbens
intjäning marginellt.
Frågan om livsmedlemskap har väckts av medlemmar de senaste två åren som undrat om klubben har
detta. Ett fåtal äldre klubbar har denna typ av medlemskategori. Samtliga har ett definierat maxantal av
denna medlemskategori.
Nuläge
Möjligheten att realisera tillväxtprojektet som bygger på fortsatt ökat antal medlemmar är avhängigt av att
den kvalitet som utlovas verkligen levereras. Genom att leverera utlovad kvalitet skapas ökad nöjdhet och
därmed ökad attraktionskraft och beredskap att betala föreliggande medlemsavgiftsnivå. Ett
livsmedlemskap skulle bidra till möjligheten att realisera dessa planer.
Förslag på upplägg för livsmedlemskap:
• Två ålderskategorier 55+, 65+
• Priser 225 tkr, 135 tkr
• Max 15 medlemmar
• likvidtillskott 2025 tkr-3375 tkr initialt vid full teckning
• Årligt intäktsbortfall 130 tkr
• Livsmedlem erhåller årligt mervärde utan kassflödespåverkan för klubben
Proposition
Styrelsen föreslår att vårmötet beslutar godkänna införandet av ovanstående livsmedlemskap.

9 b. Styrelsens förslag gällande investering maskiner
Bakgrund
Mot bakgrund av det stora investeringsbehov som föreligger de närmaste 5 åren såsom beskrivits vid
höstmötet 2017 har ett finansieringspaket framtagits som består av befintlig egenfinansiering, avyttring av
stenvillan, belåning av klubbhuset, leasing av maskiner, bidrag från Riksidrottförbundet/SISU och
Arvsfonden, donationer samt ett förslag om livsmedlemskap.
Vid höstmötet 2017 beslutades bifall till att sälja stenvillan, att pantsätta fastigheten med
klubbhusanläggningen samt att finansiera köp av maskiner genom leasing.
Beslutet innebär att finansiering av maskininvesteringar kan ske genom leasing. Beslutet innebär inte att
samtliga planerade maskininvesteringar därmed kan genomföras. Varje beslut om investering skall
fortfarande fattas på medlemsmöte. Eftersom en del av dessa investeringar behöver genomföras redan
2018 framlägges dessa nu för beslut på vårmötet.
Nuläge
En omfattande analys av maskinparken, investeringsbehovet och effekten av leasingfinansiering samt
förhandlingar med leverantör och leasegivare har skett sedan höstmötet och förslag om årets investering
kan därmed framläggas för beslut.
Föreslagna investeringar:
• 3 greenklippare Toro– investeringsbelopp 1 050 tkr
• 3 transportfordon Cushman- investeringsbelopp 297 tkr
• 1 rotorklippare AR Jacobsen - investeringsbelopp 479 tkr
• 2 fw klippare Jacobsen- investeringsbelopp 872 tkr
• 1 fairwaydressare - investeringsbelopp 295 tkr
• 1 stor blås- investeringsbelopp 65 tkr
• 1 såmaskin - investeringsbelopp 135 tkr
• 1 greenvält - investeringsbelopp 145 tkr
• 1 rororake- investeringsbelopp 94 tkr
• Inbytesrabatt gamla maskiner 100 tkr
• Summa investeringar 3 391 tkr
o leasingavgift är 52 tkr/månad/motsvarande avskrivningskostnad vore 56,5 tkr per månad
o Likviditetseffekt försäljning av motsvarande befintliga maskiner 246 tkr
Proposition
Styrelsen föreslår att vårmötet beslutar godkänna ovan redovisade investeringar

9 c. Styrelsens förslag gällande investering i bevattningssystem/uppdaterad inkl klipp-plan
Bakgrund
Mot bakgrund av det stora investeringsbehov som föreligger de närmaste 5 åren såsom beskrivits vid
höstmötet 2017 har ett finansieringspaket framtagits som består av befintlig egenfinansiering, avyttring av
stenvillan, belåning av klubbhuset, leasing av maskiner, bidrag från Riksidrottförbundet/SISU och
Arvsfonden, donationer samt ett förslag om livsmedlemskap.
Vid höstmötet 2017 beslutades bifall till att sälja stenvillan, att pantsätta fastigheten med
klubbhusanläggningen samt att finansiera köp av maskiner genom leasing.
Bevattningsinvesteringen presenterades som en del av investeringsplanen 2018-2022 vid höstmötet 2017.
Nuläge
Ett omfattande utrednings och beredningsarbete har genomförts sedan höstmötet. Investeringen läggs
därmed fram för beslut vid vårmötet. Investeringen innebär följande bevattningsanläggning för Gamla
Banan hål 1-18, samt Kungsbanan hål 1-6 och 18:
• Nya stamledningar (ø 200/160) PE PN10
• Ny dubbelradig fairwaybevattning
• Ny teebevattning
• Greenbevattning behålls
• Ny pumpstation (210 m3/h vid 10 bar)
• Leverantör: Material, installation, montering, uppstart, utbildning
• Klubben står för grävning/återställning av stamledning, ventiler, spridare
Investering:
• Externa inköp:
5,5 Mkr
• Interna inköp (lön & maskin):
1,5 Mkr
• Totalt:
7,0 Mkr
Resultatpåverkan:
• Avskrivning (50 år genomsnitt):
140 Tkr/år
• Ränta (4 %):
220 Tkr/år
• Total
360 Tkr/år
• Besparing: (ca 100 000 kr/år) Haverier: personal, maskin, reservdelar, Energi: effektivare och
mindre vattenåtgång, Miljö: minskad bekämpningsmedelsåtgång
• Totalt netto (ca):
260 Tkr/år
Banornas långsiktsplan:
Bevattningssystemets exakta placering är avhängigt av den klipp-plan man vill uppnå. Mötet ombeds
därför uppdra åt styrelsen att fatta beslut om ny klipp-plan på förslag från banarkitekten Peter
Chamberlain under överinseende av BUG. Klipp-planen kan innebära justering av fairwaydragningar och
skall innefatta att fairway skall kunna klippas så nära teer att alla spelarkategorier kan nå ut på fairway
med utslaget. Det skall även omfatta sprinklers så att man kan klippa gångar från tee till fairway.
Kompletterande information presenteras på årsmötet.
Proposition
Styrelsen föreslår
att vårmötet beslutar godkänna ovan redovisade investeringar
att vårmötet beslutar uppdra åt styrelsen att fatta beslut om ny klipp-plan enligt ovan.

9 d. Styrelsens förslag gällande sista datum för kategoriförändring

Bakgrund
Kansliet belastas årligen med mycket omfattande arbete relaterat till förändringar av
medlemskategoritillhörighet samt utträde ur klubben väldigt sent in i det nya medlemsåret. Hanteringen
ger en oresonlig arbetsbörda och en stor osäkerhet gällande klubbens intäkter för året.
Historiskt har den 1 november varit sista datum för kategoribyte på klubben. Datumet har dock inte
respekterats, alla har inte känt till det och klubben har velat vara tillmötesgående.
Nuläge
Ett arbete pågår för att effektivisera rutiner och processer inom klubben. Medlemskapsjusteringarna är en
viktig arbetsuppgift och en viktig dialog med många medlemmar. Det är viktigt att denna dialog kan ske
under en tidsperiod då den kan hanteras. Förändringen är ett viktigt led i att skapa effektivitet i det
administrativa arbetet och frigöra resurser då de behövs. Intäkterna i budgeten som fastställes på höstmötet
baseras på medlemmarnas fördelning över medlemskategorierna. Genom att kunna fastlägga
kategorifördelningen kan därmed också en stor osäkerhetsfaktor kring klubbens intäkter elimineras.
Proposition
Styrelsen föreslår att vårmötet beslutar med verkan from 2018
att förändring av medlemskategori skall anmälas skriftligen till klubben senast 1 december året innan det
spelår ändringen skall gälla för
att utebliven betalning av påförda avgifter skall med rättsliga åtgärder indrivas såvida ej styrelsen finner
synnerliga skäl föreligga däremot
samt att dessa bestämmelser skall intagas i klubbens stadgar och att styrelsen uppdrages att ånyo
framlägga förslag därom till nästa medlemsmöte då stadgeändringar förutsätter beslut av två på varandra
följande medlemsmöten under förutsättning att erforderligt godkännande för stadgeändringen erhållits av
SGF och GDF
Stadgeändringarna (kursiva)
1. Ny lydelse i 11 § andra stycket
Med aktivt medlemskap förstås att innehavaren äger utnyttja Golfklubbens anläggningar på de
villkor som gäller för tillämplig medlemskapsform. Medlemskapsformerna – utöver de i § 12
angivna – och villkoren för dessa fastställs av Medlemsmöte. Ändring av medlemsform
förutsätter att anmälan därom kommer Golfklubben tillhanda senast den 1 december året innan
det spelår ändringen avser. Medlemsmöte äger därjämte föreskriva andra villkor för övergång
mellan en medlemskapsform till en annan.
2. Ny lydelse i 18 § första stycket
Medlem skall betala de avgifter som bestäms av Medlemsmöte för aktuell medlemskapsform
senast på av Golfklubben angiven förfallodag. Vid underlåtenhet att betala föreskrivna avgifter i
rätt tid ska – så vida styrelsen ej finner synnerliga skäl föreligga – förfallna avgifter bli föremål
för inkasso.

Tidbokning 2018
Vänligen – ta alltid vägen via Receptionen när du skall ut och spela – detta gäller för
ankomstregistrering, senast 30 min. innan spel i Terminalerna (här gör du detta med ditt
medlemskort) eller i Receptionen.
Det finns tre möjligheter att boka en starttid:
1. Via Internet
2. I klubbhuset via terminalerna
3. I klubbens reception via telefon eller på klubben
Generellt gäller följande:
Vi fortsätter med tidbokning från 08:00 på morgonen och på tisdagar är det tidbokning från 09:00 (bollränna
fram till 08:50GB/08:55KB).

Förbokning*
Antal dagar för medlemmar
Antal dagar för företagspartners
Antal dagar för gäster

360 dagar
21 dagar
14 dagar

Antal förbokade tider per medlem och bana:
Medlem kan ha 4 förbokade tider per bana, varav två helgtider per bana. Totalt kan man ha 8 förbokade
tider.
Fördelning förbokningsbara tider per timme
Gamla Banan
6 bokningsbara
Kungsbanan
6 bokningsbara

00, 10, 20, 30, 40, 50
05, 15, 25, 35, 45, 55

Startmellanrum
Båda banorna
10 min
Denna generösa indelning mellan bollarna, på båda banorna är en kvalitetsstämpel för vår klubb!
Tider för tidsbokning
Gamla Banan, vardagar
08.00 – 17.00
Kungsbanan, vardagar
08.00 – 17.00
Båda banorna, lördag/söndag
08.00 – 16.00
Bollränna på båda banorna före och efter ovanstående bokningstider, tisdagar startar tidbokningen 09:00
INTERNETBOKNING
Båda banorna: Alla tider enligt ovan
För att boka en 2, 3 eller 4-boll anges alla Golf-ID
Beträffande anmälan till tävlingar så anmäler du dig som tidigare direkt till den valda tävlingen via vår
Hemsida, Tävlingar och Min Golf. Varje anmälan och resultat kan du sedan beskåda under samma modul.
Här finns också all information om varje tävling. Är det en partävling som du vill vara med i och inte har
en spelpartner så finns det alltid en ”singeltävling” du kan anmäla dig till istället, sedan så lottar vi ihop
par utifrån denna lista till partävlingen – Välkommen!
Vi fortsätter med att vid några tillfällen köra en singeltävling först och sedan en partävling direkt efter,

detta för att möta behovet från alla deltagare.
Observera att sista anmälningsdag är torsdagar kl. 17.00 för veckoslutstävlingarna.
Obligatorisk betalning av anmälningsavgiften vid anmälan till tävling
Att du har aktuellt handicap registrerad i Golfdatasystemet har du som tidigare själv ansvar för och detta
hanterar du antingen via Internet eller via terminalerna på klubben. Även då använder du ditt
Medlemskort/Golf-ID. Vid deltagande i tävling hanteras ditt handicap automatiskt.
Numera ändrar du även din adress, dina telefonnummer och E-adress via vår Hemsida/Min golf.
Vi vill gärna kunna informera alla våra medlemmar via mail – därför uppmanar vi er att hålla er
mailadress uppdaterad i ”Min Golf”

Klubbinformation
Adress
Torupsvägen 408-140, 233 64 BARA
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleanter

Peter Kollert
Ann-Christine Halén
Johan Brantmark
Björn Candin
Jörgen Johansson
Björn Candin
Maria Gårdemyr
Jonas Olsson

Telefon
Tidsbokning
040-40 69 00
Klubbchef/VD
040-40 69 20 Thomas Ahlberg
Reception/kansli
040-40 69 00 Lars Andersson, Patrik Feldt (april-oktober)
Banchef
040-48 10 52 Björn Larsson
Head Pro
0708-58 4219 Fredrik Tillgren
Shop
040-40 69 21
Restaurang
040-48 10 33
Tävlingsledardisk
040-40 69 12 1)
Fax
040-40 69 29
1)
öppen endast vid pågående tävlingar
info@bokskogen.com
www.bokskogen.com
E-post:
Hemsida:

Kommittéer
Damkommitté
Britt Nilsson

070-426-77-02

Juniorkommitté
Fredrik Tillgren

0708-58 4219

Elitkommitté
Fredrik Tillgren

0708-58 4219

Marknadskommitté

Thomas Ahlberg

070-5760215

Företagspoolen

Thomas Ahlberg

070-5760215

Herrkommitté
Åke Åkesson

070-398 41 45

Tävlingskommitté
Johan Borglin

070-514 48 68

Medlemsvärd
Fredrik Bonde

076-215 62 97

Banutvecklingsgrupp
Pär-Martin Hedberg

0734-44 79 75

Öppettider säsongen 2018
April
Vardagar
Helger
Maj - augusti
Vardagar
Helger
September
Vardagar
Helger
Oktober
Vardagar
Okt. - nov.
Helger

Reception

Restaurang

Shop

08.00 - 16.00
08.00 - 16.00

09.00 - 20.00
09.00 - 20.00

08.00 - 16.00
08.00 - 16.00

08.00 - 17.00
08.00 - 16.00

08.00 - 20.00
08.00 –20.00

08.00 - 17.00
08.00 - 16.00

08.00 - 16.00
08.00 - 16.00

08.00 - 20.00
08.00 - 20.00

08.00 - 16.00
08.00 - 16.00

09.00 - 15.00

09.00 - 18.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

