KALLELSE TILL
ORDINARIE HÖSTMÖTE

Bokskogens Golfklubb

26 november 2020, kl. 18.00
Program:
18.00 Information
19.00 Årsmöte

På grund av Covid-19 och restriktioner sker ett
Digitalt möte i Zoom
För deltagande sker anmälan till mötet efter inbjudan på speciellt email under vecka 46.
All information om deltagande på mötet och anmälan är i mailet

VÄLKOMNA!
För styrelsen:
Peter Kollert, ordförande
Alla möteshandlingar finns tillhanda i Klubbhuset och på hemsidan från 19 november
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Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Stipendieutdelning
- Skandia Juniorstipendium
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet.
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
6. Fastställande av röstlängd för mötet.
7. Fastställande av föredragningslista.
8. Information om årets verksamhet med resultatprognos.
9. Styrelsens förslag och inkomna motioner från medlemmar
10. Information om kommande verksamhet.
11. Fastställande av maximiantal för klubbens aktiva medlemmar 2021, max antal utestående
spelrätter samt det lägsta priset som skall gälla för av klubben under 2021 utfärdade spelrättsbevis
12. Fastställande av medlems- och andra avgifter för 2021
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för aktiebolaget för en
tid av ett (1) år.
16. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
17. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av
två (2) år.
18. Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.
19. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall väljas
till ordförande.
20. Val av ombud till GDF:s möte (Skånes Golfförbund)
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Varmt – digitalt - välkommen till årets
höstmöte för alla medlemmar! Vi informerar
om årets verksamhet, lämnar en
resultatprognos för året och förelägger budget
och verksamhetsplan för beslut. Jag ser fram
emot just Din närvaro.
Ett omtumlande år som påverkat oss alla på
många olika sätt beroende på hälsa,
sysselsättning och möjligheter till social
distansering m.m. Ett år som har skapat många
utmaningar och krävt många
beteendeförändringar - det svåraste som finns
för oss, det mänskliga släktet. Det är min
förhoppning att ni alla drabbats lindrigt av
denna pandemi och att Bokskogens GK kunnat
ge en positiv energi och varit ett stöd genom
denna tid. Delar av beteendeförändringarna
som tvingats fram är att kunna bedriva
verksamheter trots restriktionerna att träffas
fysiskt. Vi är en ideell förening med stadgar
som definitivt inte förutsett en situation som
denna. Vi löste vårmötet med ett
utomhusevenemang och vi löser nu höstmötet
med en digital närvaro- och digital
röstmöjlighet. Som styrelse har vi rätt att agera
i oförutsedda situationer enlighet med §7
Stadgetolkning.
Tommy Knutsson
Det var med stor sorg och förlust vi mottog
beskedet om Tommy Knutssons bortgång till
följd av sin cancersjukdom. Tommy har betytt
mycket för många och inte minst för
Bokskogens GK. Genom sitt stora och
glädjespridande engagemang har han bidragit
som få till vår klubb. Tommy är oersättlig.
Tommy är saknad.
Omvärlden
Pandemin har överskuggat allt i år, men 2020
var även året då ett globalt, enhetligt Hcpsystem infördes. Ett system som bättre
återspeglar vår faktiska spelkapacitet. Något
som förhoppningsvis har sänkt många golfares
frustrationsnivå genom att beräkna snittet av de
8 bästa av de senaste 20 spelade ronderna.
Övergången var mycket kaotisk med ett GIT –
Golfens IT system – som inte kunde hantera
beräkningen av ”Playing Conditions
Calculation (PCC)”, dvs spelförhållandets
eventuella påverkan på spelarprestationerna

just den dagen och på just den banan spelet
skedde.
År 2020 blev också året där tävlingar ställdes
in, både på global och lokal nivå. Allt ifrån
sommar OS i Tokyo till EM i paragolf och
juniortävlingarna på Bokskogen. Däremot
ökade golfspelandet dramatiskt – 39% fler
ronder och 54 480 fler medlemskap i Sverige
(+11%).
SGF införde i år ett nytt, enhetligt upplägg för
Grönt kort – en lättare väg in i golfen. Hcp
startar numera på 54. Med bättre digitalt stöd
kan man registrera sig och få ett golf-id för att
starta resan. SGF har också introducerat en
egen medlemstidning ”Golfa” och Svensk Golf
som inte drivs av SGF är nu en
abonnemangstidning.
Utveckling av klubben
Året inleddes med en oro för en krissituation
med förlorade greenfeeintäkter och inställda
företagstävlingar på grund av pandemin. Under
mars – maj förlorade vi mycket
greenfeeintäkter och i princip allt
företagstävlande uteblev. Men, vad vi inte
anade då, var att pandemin skulle skapa
mycket flexibilitet att spela mer golf som i
kombination med insikten att golf är en av de
få säkra och hälsosamma aktiviteterna att
genomföra även skapade nya golfare. Genom
våra investeringar, finishökning och
kommunikation om vad vi står för och vilken
klubb vi är, hade Bokskogen en positiv
medlemstrend under året och som förstärktes
ytterligare av ökningen i landet. Inräknat kön
den 1 oktober hade ökningen varit över 24%.
Antalet spelade rundor på klubben ökade med
17 000 rundor till 61 384 rundor, motsvarande
38%. Greenfeespelet ökade med 554 rundor till
6 502 rundor, en ökning med 9%. Det ökade
spelandet har givetvis belastat banorna, men
slitaget har kunnat hanteras. Utmaningen har
varit vår tillgänglighet. Det är dock viktigt att
förstå att denna situation varit densamma på de
flesta klubbarna i år, ett verkligt extremt år vad
gäller spelade rundor. Antalet 1850 aktiva
medlemmar är ett relativt lågt medlemsantal på
en 36 hålsbana. En åtgärd styrelsen beslutat är
att införa är en no-show avgift till nästa år. Det
är framför allt medlemmar och
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företagspartners som inte avbokar sina rundor
idag, vilket påfrestar tillgängligheten
ytterligare.

medlemsklubben med hög kvalitet,
tillgänglighet och aktivitet. Bokskogens GK
skall aktivt vara med och utveckla golfen.

Det mål vi nådde förra året – att medlemmar
ska spela Kungsbanan lika ofta som Gamla
banan höll i sig även i år. Medlemmarna
spelade liksom förra året 51% av sina rundor
på Kungsbanan och 49% på Gamla banan.

Höstmötet
Styrelsen framlägger inga förslag till höstmötet
utöver de normala beslutspunkterna. Inga
motioner från medlemmarna har heller
inkommit. Årsavgiften föreslås en mindre
ökning med 150 kr för att täcka underliggande
kostnadsutveckling.

Utvecklingsarbetet för klubben pågår
fortfarande enligt lagd plan och vi färdigställer
mer och mer. Målsättningen är som tidigare att
lyfta kvaliteten både på banorna och på
anläggningen i sin helhet.
Studion är på plats och levererar avsevärt
bättre förutsättningar för både juniorverksamheten och träningen för alla
medlemmar. Studion bidrar också till klubbens
ekonomi genom den hyra Active Golf betalar.
Den är också en förutsättning för att ha en
seriös PRO-verksamhet som kan erbjuda en
god arbetsmiljö och förutsättningar för en
professionell klubbutprovningsverksamhet.
Betydelsen av rätt kvalitet på rangebollarna är
också stor för att träningen och customfittingen
ska ge analyserbara resultat (och rätt känsla när
vi värmer upp eller tränar).
Nästa utvecklingsprojekt, som samtidigt gett
klubben ett likviditetstillskott, är renoveringen
av stenvillan och omvandlingen för
övernattningsmöjligheter. The Inn @
Bokskogen slår upp dörrarna i april och
bokningar har redan flutit in, som görs genom
kansliet. Detta är ett mycket spännande projekt
som ska öka klubbens attraktionskraft och
ekonomiska styrka. Klubben äger 20% av The
Inn tillsammans med 4 närstående partners.
Vi levererade 2020 en högre kvalitet till våra
medlemmar, företagspartners och gäster, och
fortsätter med de förbättringar vi vill göra.
Styrelsen är medveten om önskemålen
gällande bunkrar på främst Kungsbanan, samt
greenerna på Gamla banan. Fairways måste
också få årliga dressningar. Tillgängligheten är
något styrelsen följer särskilt efter detta
extremår.
En tydlig profilering och ett starkt varumärke
blir allt viktigare. Vi arbetar vidare med vår
vision om en ”Total golfupplevelse i unik
miljö” och vår profil som den välkomnande

Investeringsplanen för 2021 består dels i
banutveckling i form av trädplanteringar och
bunkerrenoveringar, fiberinstallation (som
försenats), fortsatta maskinuppdateringar samt
asfaltering av maskinhall. Styrelsen föreslår
därmed en investeringsram om 1 625 tkr som
finansieras till 760 tkr genom leasing (årlig
leasingavgift 128 tkr) och 865 tkr med egna
likvida medel. Beslut på höstmötet.
Antalet aktiva medlemmar föreslås sänkas till
1800 från 1850, men utan begränsning för
juniorer.
Medlemmar/Kommittéarbete
Vi har ett stort engagemang från ideellt
engagerade som driver våra klubbaktiviteter
genom Medlemsvärdar, Dam-, Herr och
Tävlingskommitté, Junior- och Elitkommitté,
Marknadskommitté och Företagspoolen. Det är
viktigt att poängtera att Herr- och
Damkommittéerna ansvarar för alla seniorer,
dvs 22 år och uppåt. Ett nytt initiativ har
startats för åldersgruppen 22-40, med särskilda
aktiviteter, nätverkande och en egen facebook
sida. Klubben har fortsatt med halvdagars
träning för medlemmar som har över 27 i hcp.
Bokveckan genomfördes med särskild ordning
för att vara säkert i pandemitider. Rullande
starter utan samling före och efter gjorde
eventet mindre socialt, men dock
genomförbart.
Juniorverksamheten
Vi har 184 (150) juniorer i klubben, varav 55
(60) aktiva i juniorträningsverksamhet.
Bokskogens Golfklubb har en hög ambition
med junior-verksamheten med två
målsättningar – dels att utveckla framtidens
svenska elit och dels att skapa livslångt
intresse och idrottande inom golfen. Golfen
ska för våra juniorer vara kul, utövas
tillsammans med kompisar och ge en personlig
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utveckling anpassad till den egna
målsättningen. Under 2020 har en utvärdering
av verksamheten gjorts och en
vidareutveckling inför 2021 beslutats. En
breddsatsning i tidig ålder ska skapa en större
juniorverksamhet och säkerställa återväxten till
klubben. Målsättningen på längre sikt är 15 %
juniorer, drygt 100 fler än vad vi har idag.
Juniorkommittén skall från 2021 åter ledas av
klubben med en ideell ordförande och ska
fortsätta utveckla verksamheten dels genom
Active Golf och dels genom ökat ideellt
engagemang i breddsatsningen.
Juniortävlingarna ställdes in under våren, men
startade igen från 1 juli. Det blev bra resultat
under den korta säsongen där Mathilda
Gerharts vann Sydvästslaget och Moa
Lindgren kom på tredje plats i Rookietouren
Order of Merit. Under 2020 lämnade några av
våra lovande juniorer klubben. De går på
Riksidrottsgymnasiet i Helsingborg, där de bor
på internat och tränar. Roligt att klubben
kunnat få in tre st på Riks Golfgymnasiet.
Elitverksamheten
Det var inget seriespel under 2020, så mycket
av elitverksamheten har legat nere. Strategin är
liksom tidigare att utveckla egna spelare och
med mycket duktiga juniorer ser framtiden ljus
ut.
Stortävlingar
Årets tävlingar ställdes in pga Corona
pandemin. Nästa års tävlingar består av EM i
Paragolf 8-11 juni samt Teen Tour
First/Rookietouren 9 maj. Vi håller tummarna
för att vi får genomföra dem. Tävlingarna sköts
som alltid föredömligt av tävlingskommittén.
PRO
Vårt fantastiska PRO team bestod 2020 av
Fredrik Tillgren, Therése Nilsson, Johan
Gullstrand och Patrick Oderling som
tillsammans skapar Bokskogen Golf Academy
by Active Golf. Therése lämnade oss tyvärr
under 2020 och en ersättare söks. Stort tack
Therése för din fina insats och mycket
uppskattade träning.
Vision 50/50 och Värdegrund
Vårt engagemang för en jämställd klubb och
en jämställd golf har fortsatt under året och blir
alltmer en del av Bokskogens DNA. Det är en
integrerad del av allt arbete i styrelse och klubb

och en viktig del av vår strategi som en öppen
och välkomnande klubb. Vi har arbetat mot
målet att skapa en kultur där trivsel och glädje
är lika viktigt som tävling och prestation och
ser en positiv utveckling i kommunikation och
bemötande inom klubben. Känslan att vara
inkluderad i klubben har glädjande ökat bland
våra kvinnliga medlemmar enligt enkätsvaren.
Tyvärr når vi inte målsättningen gällande
andelen kvinnor på klubben särskilt då
innevarande års medlemstillväxt har varit fler
män än tidigare fördelning. Vi ser det dock
som ett långsiktigt arbete. Klubbens
värdegrund som tagits fram genom Vision
50/50 arbetet beskriver vad vi står för och vad
som ligger som grund för våra beslut och vårt
beteende. Våra värdeord är Glädje och
Gemenskap, Ärlighet och Respekt, samt
Utveckling. De finns numera fint illustrerade
på tavlor i klubbhuset
Banorna
Banorna har presenterats i mycket fint skick
och finish under 2020. Vi har anledning att
vara mycket stolta över vårt kunniga ban-team
som med Erik Olsson i interims ledning skött
banorna förträffligt under extrema
nyttjandeförhållanden i ett år av banchefsskifte. Ett stort tack för en mycket god insats.
Bevattningssystemet har inneburit möjligheten
att följa lagd klipp plan, vilket skapat
intressanta förbättringar av banorna. Fairway
kan klippas närmare tee på många hål och
klipplinjerna i sida göras spelmässigt
intressantare. Ruffstyrning och klippning har
nu också förbättrats.
Vår banchef Björn Larsson lämnade under året
mot bakgrund av ett attraktivt jobberbjudande
inom gräsförsäljning. Vi tackar honom för väl
genomförd insats som banchef under en
turbulent tid på banorna, med bl a tidigare
utmaningar på våra greener. Hans hjärta
klappar varmt för Bokskogen och i honom har
vi en fantastisk ambassadör. Vi välkomnar nu
Albin Persson som arbetat på Orresta,
Vasatorp och sista tio åren som Banchef på
Woodlands GCC. Han kommer med god
utbildning och erfarenhet med nya ögon till vår
klubb. Varmt välkommen Albin!
Den målsättning vi hade att initiera vår GEOmiljöcertifiering, föll under detta turbulenta år.
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Detta är något vi istället får införa så fort Albin
blivit varm i kläderna.
Banutveckling 2021 handlar liksom 2020 om
trädplantering, bunkerrenoveringar, dammrensningar och dressning av fairways.
Vi har tidigare aviserat att våra långsiktsplaner
för banorna skall revideras och framläggas för
beslut 2020. Mot bakgrund av banchefsskiftet
skjuter vi ytterligare på dessa planer till
höstmötet 2022. Jag kan med glädje meddela
att Peter Hanson påtagit sig ordförandeskapet
för BUG, vår banutvecklingsgrupp med PärMartin Hedberg som återansluter gruppen som
sekreterare. Detta ger stor tillförsikt för
vidareutvecklingen av våra fina banor.
Klubbens ekonomi
Bokskogens GK har en ekonomi i balans. Med
hjälp av det långsiktiga arbete som genomförts
och den medlemsökning som skett under 2020
har vi kunnat nå våra viktiga ekonomiska mål
som formulerades 2016. Intäkterna har ökat
med 2 mkr och resultatet beräknas uppgå till 1
Mkr, vilket säkerställer ett årligt investerings/
amorteringsutrymme på ca 2.5 mkr. När man
tar del av resultaträkningen är det viktigt att
förstå att försäljningen av stenvillan för
skapandet av The Inn@Bokskogen skapat en
planerad vinst som varit en del av den
planerade finansieringen av våra investeringar.
Beloppet uppgår till 1.9 mkr.
Vägvalet som premiumanläggning med hög
kvalitetsambition i alla delar och en unik
naturupplevelse är något vi alla njuter av varje
dag på Bokskogens GK. Det är dock ett vägval
som innebär höga krav gällande underhållsresurser och investeringar. Medlemmarna har
fattat nödvändiga beslut gällande både
investeringar och finansiering av dessa.
Klubben följer den lagda planen som bygger
på fortsatt fullt medlemsantal. Nyckeln till att
behålla och attrahera fler medlemmar ligger i
en hög nöjdhetsgrad på klubben. Utvecklingsarbetet fortsätter att successivt ständigt höja
kvaliteten.
Så här långt ska vi vara mycket nöjda med det
som åstadkommits och vi ser att vi kunnat
börja skörda frukterna av kvalitetsarbetet.

Verksamhetsplan 2021-2023
Under året har styrelsen reviderat formatet på
verksamhetsplanen och presenterar nu detta
dokumentet i sin helhet för medlemmarna som
en del av mötesunderlaget. Ta del av detta
dokument - på höstmötet utgör detta ett av de
viktiga besluten.
De övergripande målen styrelsen definierat är
följande:
- GB skall vara rankad som Sveriges bästa
parkbana.
- Medlemmarna skall vara nöjda. NPS-index
skall vara >70
- Vi vill få med fler kvinnor, andelen skall
långsiktigt bli >35%. Målet nu är att andelen
kvinnor skall öka år från år.
- Vi önskar att det spelas mycket golf. Antalet
rundor/medlem och år skall vara över 20.
- Vi vill behålla det fyllda medlemsantalet.
Antalet aktiva medlemmar föreslås exkludera
juniorer (som ej skall ha en begränsning i
antal).
- Ekonomin skall vara i balans och vi skall ha
medel för att utvecklas. Investeringskapaciteten skall vara >2,5 Msek.
Slutord
Avslutningsvis vill jag tacka er alla som bidrar
så fantastiskt till att göra Bokskogens
Golfklubb till det vi är idag - våra fina banor
och anläggning, våra väl genomförda
stortävlingar och arrangemang (åter 2021!) och
vår trevliga atmosfär. Ett stort tack till
Thomas, vår klubbchef som arbetar oförtrutet
för att utveckla vår klubb, Lars, Patrik och
Carina, vår receptionspersonal som ger allt för
att våra medlemmar, företagspartners och
gäster ska få full service trots problem med
systemen, internet eller översvämningar och
allt annat som händer, till hela banteamet som
levererar fantastiskt resultat med knappa
resurser, till Fredrik, Patrick och Johan som
med stort engagemang skapar en stark akademi
och shop, till Filip och Scott med hela
Maderiet-teamet för fantastiskt god mat och en
kvalitet som matchar klubbens ambitioner och
till er alla ideellt engagerade som gör ett
ofattbart stort arbete för klubben.
Länge Leve Bokskogens GK - en total
golfupplevelse i unik miljö!
Peter Kollert, Ordförande
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Bokskogens ekonomiprognos 2020
Prognos
I prognosen för 2020 redovisas ett överskott på
950 tkr, vilket är 850 tkr bättre än den budget
som fastställdes av höstmötet 2019.

Intäkter
Ökningen på medlemskap, ger 850 tkr mer i
årsavgifter. Även greenfeeintäkterna går över
budget, juli-oktober månad tog igen hela dåliga
starten. Företagspoolen tappade intäkter mot
budget pga Corona. Vi fick även stöd från RF i
våras pga Corona med 170 tkr.
Kostnader
Oförutsedda reparationer av maskiner och
annan utrustning i fastigheterna, ökade kostnad
pga Corona med handsprit, tvål, papper och
annat, samt åtgärder från brandtillsyn med
utbytta larmdon och sensorer, samt nya
ritningar belastade resultatet med 340 tkr.
Rangeplockningen ökade kraftigt pga stöld
bollar och då ont om bollar i maskinerna.
Under redovisning och konsult har vi en
kraftig ökning, då vårt pris var baserat på att vi
hade fiber, nya program och kunde arbeta med
bokföring och löner i molnet. Tyvärr
levererades ingen fiber, vilket innebar byte till
annat bokslutsprogram som gett många
överföringskostnader. Kostnad extra 300 tkr.
Fiber-förseningen gav även stora
internetproblem, speciellt för restaurangen.
Felsökningar, routrar och ledningar.
För kommittéerna kan noteras att nettokostnaderna förväntas hamna i nivå med
budget. På grund av Corona har antalet
aktiviteter varit nere halva året, även
juniortävlingar. På driftskostnad banan enligt
plan, haft ökade kostnader för slitageområden
med allt spel. På löner banpersonal minskade
kostnaden pga Banchef som slutade och

nyanställd kom i november, samt två som
slutade tidigare. På personal även minskning
pga stöd Corona med lägre arbetsgivaravgift
under ett antal månader.
Investeringar
Utfall av investeringar blir lägre än ordinarie
investeringsbudget på 985 Tkr från höstmötet
2019. Några av investeringarna hölls igen
under våren pga av Corona läget samt att fiber
inte drogs in därför att Telia inte gjorde
projektet.
Avskrivningar
Avskrivningarna för 2020 hamnar enligt
budget
Spelrätter/medlemmar
Prova på medlemmar har erbjudits att förvärva
spelrätt direkt från klubben för 6 300 kronor.
Under vintern/våren har vi fått in över 150 nya
medlemmar för 2020. Även en kö på över 175
st.
Likviditet
Klubben hade vid årets början en ingående
likviditet på 1,0 Mkr och prognosen för
utgången av 2020 är 2,7 Mkr.
Arbetsmiljö – miljö - brandskydd
Arbetsmiljö material på varje maskin och
utbildningsprotokoll har tagits fram.
Brandtester på anläggningen har genomförts
enligt schema. Delar ur banpersonalen har
genomgått utbildning i Heta Arbeten och
miljöhantering. Det systematiska
brandskyddsmiljöarbetet har granskats av
brandingenjören från Svedala Kommun och
flera synpunkter kom fram som nu åtgärdats.
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Verksamhetsplan 2021-2023
Styrelsen har utarbetat en ny verksamhetsplan som skall vara ett verktyg vid målstyrning för styrelsen,
kommittéerna och de anställda i syfte att tillgodose medlemmarnas samt företagspartners och gästers
behov. För att vi ska uppnå vår vision behöver vi en välplanerad verksamhet. När alla vet åt vilket håll
vi ska arbeta finner både våra anställda och ideellt engagerade lättare motivation och glädje att delta i
arbetet. Verksamhetsplanen bilägges i sin helhet höstmöteshandlingarna. Se bilaga 1
Verksamhetsplan.

Budget 2021
Ekonomisk inriktning
Den av styrelsen föreslagna budgeten för 2021
beaktar de nya förutsättningarna som gäller nu
med mer spel och mer resurser på banan.
Budgeten visar ett större överskott i resultatet
på den nedersta raden. Klubben måste nu
samla likviditet för större investeringar i
framtiden
Sammanfattningsvis bygger budgeten på
följande huvudsakliga antaganden:
• Uppnå totalt 2250 medlemmar
• Greenfeeintäkter som budget föregående
år.
• Sponsorintäkter stabila
• Höjda årsavgifter med drygt 2% för den
största delen av medlemmarna
• För att kunna upprätthålla en hög kvalitet
på banorna, ökas kostnaden med 140 tkr
mer än 2020 prognos, vilket skapar
förutsättningar för nödvändiga fairway och
foregreen dressningar. Lägga kraft på
slitageområden.

Investeringar finansierade med egna medel
0,86 mkr, med hänsyn till leasingkostnader
och för att stärka likviditeten.
Greenfee
Gamla Banan har som mest attraktiva tider på
helgdagar mellan 08:00-13:00. Därför ett högre
greenfeepris på denna tidsintervall för att
gynna tillgängligheten för medlemmar. På seneftermiddag fortsätter vi med röd avgång.
Reklamkampanjer riktade mot Danmark
fortsätts, Greenfee anpassas löpande av
Klubbchefen i relation till hur kvaliteten och
finishen är på våra banor.
Styrelsen föreslår en greenfeebudget på 2,6
Mkr med följande greenfee (max 900 kr för GB
och 700 för KB) samt att rabatt till medlems
gäst är oförändrat 200 kr på GB och 150 kr på
KB

Medlemsavgifter
Styrelsen föreslår:
Att medlemsavgiften höjs för kategorin fritt
spel med 150 kr för senior, vardag och mellan
senior, Supersenior, Low Play och Prova På.
Med 800 kr för Kungsbanan (samtliga
föreslagna avgiftsförändringar redovisas i
tabell nedan).
Att det maximala medlemsantalet aktiva
medlemmar blir 1 800 (exkl passiva, juniorer,
greenfee)
Samt att maxantalet spelrätter som emitteras
är 1 600.
Att det maximala antalet Lilla banan
medlemskap är 125 stycken
Att miniavgiften för spelrätter som säljs av
klubben fastställs till 8 000 kr
Att fria rangebollar kvarstår 2021 för alla
medlemskategorier utom passiv.
Banan drift
Under 2020 ökades driftsbudgeten, då man nu
var i full gång med bevattning, samt nya klipp
linjer Under 2020 såg vi mer i slutet på
säsongen vad nya bevattningen kan
åstadkomma och det arbetet fortlöper under
2021, bl a rensning mellan hål för att skapa
mer parkkänsla. Fairwaydressningar
genomförda för första gången på flera år ska ge
bättre turf. Mer laboratorietester av gräs, jord
och greener ska göras. Målet att vara en klubb
med banor bland regionens bästa är självklart. I
driftbudgeten ingår nu bl.a. dressgods, gödsel,
diesel, reservdelar. Labtester m.m. för att
kunna genomföra två fairwaydressningar,
några teedressningar och flertalet
greenområdes-dressningar under 2021.
Styrelsen föreslår en driftbudget på 2 400 tkr.
Banan, personal
Under 2020 slutade vår Banchef och en ny har
rekryterats inför 2021. Vår fasta personal är en
nyckel i banskötseln och organisationen ses
över för maximering av personalen. Vi måste
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kunna behålla den säsongspersonal vi har och
ha full täckning med antal på banan under
semestertiderna på sommaren. Budget
inkluderar 5 fast anställda och 12 säsonganställda, motsvarande 6 heltidstjänster.
Vi har välutbildad fast och säsongsanställd
personal och de flesta spelar golf. Detta ger oss
en fin teamkänsla och personal som brinner för
banan.
Styrelsen föreslår en personalbudget för banan
på 5 260 tkr.
Administration, personal
Personalen under denna rubrik är klubbchef,
reception, kansli, vaktmästare, golfbils- och
rangepersonal helger. Antalet anställda uppgår
till 6, motsvarande 4 heltidstjänster.
Ekonomiuppgifterna sköts på konsultbasis av
BDO. Att på dagar serva medlemmar och
gäster med golfbilar ökar och detta är inlagt i
budget för hela 2021. Rangen ökar och i 2021
sker mer med robotar, vid vissa högintensiva
tillfällen får vi köra traditionell plockning.
Från våren 2021 har även kansliet ansvar för
uthyrning The Inn at Stenvillans boende och
organisation städning/frukostvärd. För detta får
golfklubben ersättning av Stenvillan bolaget,
därav stor ökning personalkostnad kansli.
Styrelsen föreslår en personalbudget på 3 770
tkr.

Greenfeesamarbete
Greenfeesamarbetet fortsätter med
Ljunghusens GK, Barsebäck GCC, Mölle GK,
Båstads GK, Kristianstad GK, Vasatorps GK,
PGA of Sweden National. Österlen och
Elisefarm GK.
Ny vänklubb för 2021 är Sölvesborgs GK.
Samarbetet med de danska klubbarna,
Köpenhamn GC, Köge GK och Silkeborg/Ry
GC fortsätter. Samarbetet med Killarney Golf
& Fishing Club på Irland, Estonian GC i
Estland och Golfpark Strelasund i Tyskland
likaså.
Utbytet med Top Nordic är en succé och
utbytesklubbar som man har möjlighet att spela
fritt hos varandra, fyra gånger på ett år.
Deltagande klubbar är i Sverige är Kalmar GK,
Österåkers GK samt Forsgården GK. I
Danmark är det Kokkedal GK, Odense Eventyr
GK, Silkeborg GK, Ledreborg GK och Esbjerg
GK. I Norge är det Miklagard GK, Losby GK,
Bjavaan GK och Stavanger GK. I Finland är
det Mercedes Kullo GC samt Estonian GC på
Estland.

Investeringar och Budget 2021
Långtidsplan banan
Vår långtidsplan har en investeringsplan och
inför 2021 läggs följande förslag för beslut:

Trädplanteringar och bunkerbyggnationer.
Arbetet görs med egen personal inom ramen
för driftsbudgeten. Investeringen uppgår till
200 tkr.
Maskiner
Ett transportfordon, en greenvält och en
ruffklippare
Investeringsbelopp:
• Större eltransportfordon 125 tkr
• Vält 155 tkr
• Ruffklippare 480 tkr

Leasekostnad ökar med 128 tkr
Klubbhus och kök
Renovering väggar kontoret köket, Utemöbler
Investeringen uppgår till 90 tkr.

Fiber eller radiolänk
Installation av fiber/radiolänk för klubbens
internet och ny kabeldragning klubbhus
Investeringar uppgår till 110 tkr.
Rangenät och arbetsfordon
Byta rangenät hela vänster sida drivingrangen,
samt inköp ett transportfordon (typ pick-up).
Investeringar uppgår till 245 tkr.
Stora maskinhall asfaltering
Asfaltering inne i stora hallen, samt utanför
Investeringar uppgår till 220 tkr.
Styrelsens föreslår en investeringsram på
1 625 tkr för 2021. Maskininvesteringarna på
760 tkr finansieras genom leasing till en
kostnad av 128 tkr/år. Resterande 865 tkr
finansieras med egna medel.
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Prognos 2020 o budget 2021
INTÄKTER Tkr

2020
2020
Budget Prognos
Årsavgifter
10 611
11495
Hyra/försälj spelrätt
15
1
Bag o klädskåp,
75
90
Golfbilar
430
480
Driving range
180
195
Greenfee
2 600
2 640
Damkommitté
80
50
Herrkommitté
80
50
Juniorkommitté
180
70
Elitkommitté
5
0
Medlemskommitté
25
0
Tävlingskommitté
170
124
Företagspoolen
3 150
2700
Hyres-/arrenden
300
300
Stortävling
425
0
Övriga intäkter
210
210
S:a Intäkter

18526

KOSTNADER Tkr
Damkommitté
90
Herrkommitté
90
Juniorkommitté
340
Elitkommittén
75
Medlemskommitté
20
Tävlingskommitté
65
Företagspoolen
520
Arrenden
855
Stortävling,
300
50/50 projektet
15
Leasing maskin/bil 1 175
Banan drift
2 220
Banan personal **
5 140
Fastigheter
1 100
Administration
600
Trycksaker
165
Revision & konsult
460
Personal övrig
3 145
Annonsering
150
Övrigt
400
S:a Kostnader
16 925
Res. före avskrivn.
1 601
Avskrivn. enl. plan
1 330
Res. efter avskrivn.
271
Finansiella int/kst
-170
Stöd RF/arbavg
Årets resultat
101
Förs Stenvillan
Totalt resultat

18 410

50
50
310
50
20
50
270
855
12
15
1240
2 265
4 670
1 295
625
180
575
3 175
185
380
16272
2 138
1 340
798
-245
416
969
1 898
2 892

2021
Budget
12790
0
85
450
180
2 600
80
70
150
5
25
170
3 050
240
425
570
20 905

90
90
370
50
20
75
520
865
300
25
1 360
2 400
5 260
1 245
640
170
425
3 770
150
400
18 235
2 670
1 465
1 205
-275
930

Förslag till avgifter 2021
Avgift fritt spel
Senior
Low play, max 6 rundor
Mellan Senior 31-35 år
Yngre Senior 22-30 år
Junior 1-11 år
Junior 12-16 år
Junior 17-21 år
Kungsbanan (max 2 år)**
Kungsbanan YS (max 2 år)**
Lilla banan
Prova på medlem (max 1 år)
3-års medlem
Livsmedlem 55+
Livsmedlem 65+
Avgift vardagar
Senior
Vardag 80+
Mellan Senior 31-35 år
Yngre Senior 22-30 år
Junior 17-21 år
Greenfeemedlemskap
Senior
Årsavgift
Passiva seniorer
Passiva juniorer
Bagskåp
Klädskåp
Förbundsavgift*
Greenfee
Seniorer, alla dagar
Juniorer 17-21 år
Greenfee heldag
Gäster
Rabatt på totalpris

Greenfeemedlem
Juniorer

2020

2021

8450
5300
7050
5900
750
1400
3000
4200
3400
1400
8800
9000
225000
135000

8600
5450
7200
6050
750
1400
3000
5000
4200
1550
9200
9400
225000
135000

7100
5300
5700
4500
1900

7250
5450
5850
4650
1900

1800

1800

900
450
300
300
130/210

900
450
300
300
130/210

600/850
200/250

700/900
250/300

-200 kr

-200 kr

700
400

700
400

*I alla medlemskategorier utom passiv, Prova
på och 3-års, så betalar man även
förbundsavgift.
** Kan enbart vara Kungsbanan medlem i
samband med nybörjarkurs/nybörjare i max två
år
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2021 års verksamhetsplaner
Juniorkommittén
Vision:
Att tillhandahålla en av Sveriges bästa utbildningsplattformar för juniorer, både socialt och sportsligt.
Samt att ha en stor bredd med spelare i alla åldrar och hcp grupper. Inför 2021 görs en stor
omstrukturering på de yngsta åldersgrupperna.
Syfte:
Juniorkommitténs arbete präglas av klubbens mål med juniorverksamheten som sätts av klubbens
styrelse i samråd med klubbens PRO.
JK:s funktion är att vara behjälplig och stöttande i planering och genomförande av tränings och
tävlingsverksamheten, samt aktiviteter som ligger i linje med klubbens mål.
JK uppfattar stödet från styrelsen som stort, och kommer hela tiden arbeta hårt för att vidareutveckla
och förädla verksamheten för att kunna följa utvecklingen och möta uppsatta mål.
Värdegrunder:
• Vi ska bedriva en verksamhet under devisen ”seriös och generös” där gemenskap, glädje och
kamratskap är lika viktigt som att vi presterar bra på golfbanan.
• Vi ska ge föräldrar/anhörig möjlighet att delta aktivt i klubbens verksamhet
• Vi ska ge barn och ungdomar chans till en aktiv och sund fritid ur ett hälsoperspektiv
• Vi ska verka för rent spel både på och utanför planen.
• Vi ska verka för jämställdhet och drogfrihet
Strategier:
• En kommitté som tar ansvar för klubbens juniorer och ledare.
• Klubbens idrottsansvarige och assistenter skall i samverkan genomföra arbetet med att
engagera fler juniorer i golfträning och vässa toppen.
• Våra tränare och ledare har ambitionen att fortsätta utbilda sig för att kunna utveckla
juniorerna optimalt.
Mål:
Vi vill under 2021 utveckla verksamheten med fokus på de yngsta åldrarna. Göra mer anpassad för
dem som ser golfen som sin 1:a idrott samt att få en bred bas av juniorer, samt att behålla juniorer
även när de fyller 22 år. Fortsätta att erbjuda året-runt träning, börja implementera fysträning som en
naturlig del i träningen, samt individuella lösningar för de som vill, även de lite yngre.
Vi skall arbeta för att skapa en helhet i verksamheten och sätta en långsiktig, hållbar organisation.
Träning:
• Nivå 1, 4-7 års verksamhet. • Nivå 2, 8-10 och 11-13 år.

• Nivå 3, 14 +.

Ekonomi:
• Ha en uppföljning av budget & ekonomi och att under 2021 har Klubbchefen fortsatt beställarroll
och budgetansvaret för JK
Organisation:
För att verkställa planering & administration finns en arbetande juniorkommitté som 2021 består av
HeadPro, en ordförande tillika sammankallande i JK samt ledamöter. Med hjälp av en engagerad
juniorkommitté garanteras det att kvaliteten behålls.
Juniorkommittén
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Marknadskommittén
Vision:
Att genom en kommunikationsplan som vänder sig till alla intressenter och mottagare, kunna utveckla
Bokskogens varumärke och att ge en ökad medlemsservice genom kommunikation
Mål:
Vår kommunikation syftar inte bara till att omvärlden ska känna till oss, Bokskogens GK behöver
också ta en aktiv roll i att forma de associationer som intressenterna har till klubben. Målet med
kommunikationsstrategin är att skapa en tydligare, enhetligare och mer rättvisande bild. I
kommunikationen måste vi framförallt lyfta fram sådant som idag inte alltid förväntas av oss som
golfklubb.
Verksamheten ska kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. För att stärka den bilden
är det viktigt att Bokskogens Golfklubbs kommunikation förmedlar en konsekvent personlighet som
understryker dessa värden: Bokskogens GK skall vara den mest utvecklande och därför den mest
eftertraktade premiumanläggningen och medlemsklubben i Öresundsregionen.
Det övergripande budskapet är att Bokskogen drivs av viljan att skapa en bättre framtid; för
medlemmar, företagspartners och gäster. Kommunikationen ska visa att Bokskogen arbetar för att
skapa en ljusare morgondag genom att ta fram smarta lösningar på dagens utmaningar. Därför är vårt
huvudbudskap: En total golfupplevelse i unik miljö
För att uppnå största möjliga genomslagskraft är det viktigt att vi differentierar budskap/medieval med
respektive målgrupp. På så sätt kan vi nå fram i informationsbruset till respektive målgrupp med det
budskap som attraherar och intresserar dem.
Kanalvalet för
medlemmar är därför Bokskogens Veckonytt, facebook och hemsidan
gästspelare är Facebook, Instagram, hemsidan, LinkedIn och Google Search Engine
grupp/paketresor, The Inn at Stenvillan hemsida, hemsidan, reseförmedlare och hotell
Marknadskommittén
Tävlingskommittén

Vision
Bokskogens GK Tävlingskommitté ska av medlemmar, gäster och sponsorer uppfattas som kunniga
och engagerade. Klubbens gemensamma tävlingsprogram som organiseras av TK ska vara varierat och
locka både medlemmar och gäster.
Syfte
Syftet med tävlingsverksamheten på Bokskogens GK är att erbjuda ett antal arrangemang som är
attraktiva för medlemmarna och vid öppna tävlingar även för gästande golfspelare. Omfattningen skall
vara så dimensionerad att varje arrangemang skall ses som en positiv möjlighet för de som vill spela
tävlingar men också lämna utrymme på våra banor åt dem som vill spela sin golf utanför
tävlingsverksamheten.
Strategier
Strategiskt skall arrangemangen utformas med fokus på kvalitet, tradition och ett stort mått av
nytänkande och vara varierade och uppmuntra till en öppen och generös klubb-anda. Kvalitet skall
uppnås genom att arrangemangen är väl förberedda och korrekt och snabbt genomförda. Tradition
uppnås genom att upprepa de arrangemang som anses ha uppnått en status av tradition. Nytänkande
skall ingå som del i varje arrangemangs planering t ex beträffande prisbordens innehåll. Golf och
gemensam middag efteråt, heldagstävling där frukost, golf och middag ingår. Vi vill göra ledamöterna
i tävlingskommittén så kända att det blir enkelt och otvunget för både medlemmar och andra att
framföra synpunkter på verksamheten.
Mål
Tävlingsverksamhetens mål för säsongen 2021 är att bedriva så många tävlingar som möjligt, av det
normala utbudet, på ett säkert sätt i förhållande till rådande omständigheter. Tävlingskommittén
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kommer hela tiden följa rekommendationer från så väl SGF som Skånes GF gällande speciella covid19 anpassningar för att genomföra tävlingar.
Aktiviteter
De aktiviteter som TK ansvarar för under säsongen 2021 beror helt på hur utvecklingen av covid-19
kommer att se ut, men förhoppningarna är att det kommer kunna spelas tävlingar i någon form under
hela säsongen och vår strävan är att tävlingarna skall genomföras på ett säkert sätt för såväl yngre som
äldre golfspelare av båda könen och skänka nöje åt nybörjare så väl som mera etablerade deltagare.
Golfveckan 2021 kommer återigen bli ett veckoevent där vi kommer ha fler lagtävlingar i olika former
och mestadels löpande start. Säsongens tävlingsprogram kommer att publiceras på klubbens hemsida
och på golf.se.
Organisation
Ordförande Johan Borglin och tre ledamöter Anders Persson, Thomas Ahlberg och Lars Andersson.
Utöver tävlingskommittén är ett 10-tal tävlingsledare/funktionärer engagerade i att bedriva
verksamheten. Dessa resurser arbetar i huvudsak på ideell basis och det är därför viktigt att insatserna
sprids på så många personer att uppdragen känns stimulerande hellre än betungande.
Tävlingsverksamheten kräver också insatser från personalen i receptionen respektive banskötarna och
sker i nära samarbete med övriga kommittéer och klubbledningen.
Utveckling och Rapportering
För de personer som är engagerade i tävlingsverksamheten behövs fortlöpande utbildning i golfregler,
praktik inom områdena GIT och hantering av en golftävling.
Tävlingskommittén rapporterar via klubbchefen till klubbstyrelsen.
För Tävlingskommittén, Johan Borglin
Banutvecklingsgruppen 2021
Redan i verksamhetsplanen för 2020 var trädplantering en viktig punkt. Detta ser nu ut att bli
verklighet på några hål, GB 18, Mellan KB5 och GB5 samt bakom green på GB 5.
Detta bör bli startskottet på mer trädplantering på strategiskt viktiga områden under 2021.
Klipp planen har tagit en bra början med hjälp av Peter Hanson som handgripligen arbetat med denna
tillsammans med banpersonalen. Bl.a. har man GPS märkt hur banan skall klippas vad gäller fairways.
Inför 2021 är målet att klippare skaffas så att en andra klippning kan göras runt fairways och som
gångar mellan typ tees och fairways.
När en klippstruktur som är optimal kommit på plats är det renovering av bunkrar som måste
prioriteras. Målet för 2021 är att en del bunkrar renoveras och då starta med ombyggnad av
greenbunkrarna på GB 16. Allt enligt beslutad masterplan. Ska även se på test av annan typ
bunkersand under 2021, det lär bli på två bunkrar på övningsbanan.
Målet för 2020 var att vi inför årets höstmöte skulle kunna presentera en revidering av den totala
masterplanen. Arbetet med detta har på börjats, men på grund av byten av Banchef och medlemmar i
BUG samt Corona, har det inte gått att fullfölja detta.
Under 2021 återupptas denna process för att till årsmötet 2022 kunna presentera en reviderad
masterplan med hänsyn tagen till en rad förändringar och förbättringar som redan genomförts. Inte
minst det nya bevattningssystemet.
Avslutningsvis så hälsar BUG vår nye banchef, Albin Persson, välkommen och önskar honom även
välkommen in i BUG-grupppen.
För BUG
Peter Hanson (Ordförande),
Pär-Martin Hedberg (Sekreterare)
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Herrkommittén 2021
Vision
Herrkommittén har ett inspirerande uppdrag att få manliga seniorer att umgås, spela golf och spela mer
golf. Vi bygger vår verksamhet utifrån ett ideellt förhållningssätt där så många som möjligt både
bidrar och deltar. Det vi kallar för Bokskogen andan.
Syfte
Att stärka klubbgemenskapen för män från +22 och uppåt. Få nya och gamla medlemmar att komma
med i våra olika aktiviteter som utflykter o basen i vår verksamhet onsdagsgolfen med Order Of Merit.
Målsättning
Att stimulera män att delta i olika tävlingsformer, få nya spelkamrater, ha trevligt umgänge, utveckla
spelförmågan och Klubbkänslan. Att öka deltagandet i varje tävling. Att utöka gemensamma tävlingar
och sammankomster med damkommittén.
Fastlagda aktiviteter i dagsläget för 2021 är:
Aktiviteter
• Uppstart med möte med info om årets olika aktiviteter
• Regelträffar
• Onsdagsgolfen som startar början av april och med avslutning i oktober med äggagolfen. En
annorlunda golf 1 gång i månaden med shotgun och gemensam prisutdelning.
• Vintergolfen spelas varje onsdag från slutet av oktober till början av april. Spontangolf när
vädret tillåter med samling kl 09:00 för lottning
• Order Of Merit, ackumulerat resultat för 7 bästa ronder individuellt under säsongen i
onsdagsgolfen
• Kvällsgolf 9 hål herrar, tisdagar, mitten av maj till mitten av augusti, kan bokas till 3 timmar
före start. Första start c:a 17:30
• Arrangera seriespel i skåneserien 10 lag.
• Extra träning för + 24 Hcp för att komma in i Bokskogsandan.
• Bussresa till någon golfklubb i september
• Uppstart med kick Off på våren för samtliga serielag samt ev. avslutning på hösten
• Ha info till herrarna genom Facebook o veckonytt för bl.a tävlingar o seriespel.
Höstavslutning med lunch o infomöte med Order.Of Merit och andra prisutdelningar under
året som gått.
Gemensamma aktiviteter med DK
- Utflykt på våren med DK
- Ladies Gents i juni, HK arrangerar 2021
- Bokslaget, Inbjudningstävling för damer/herrar i augusti.
- Vintergolfen varje onsdag.
- Solskensgolf måndagar 1 gång i månaden.
Utbytesgolf.
- Utbyte med Flommen, Kävlinge och Vasatorp.
Utbytet sker på våren på Flommen och hösten på Bokskogens GK. Tävlingarna spelas över
27 hål i Ryder Cup format och är öppen för herrar 65+
- Utbytet med Vasatorp sker 2 ggr. årligen. Inbjudna spelare från HK och DK 10 spelare/ klubb.
- Boklinge Cup, match mot Kävlinge GK spelas vår och höst, med deltagare från hela
hcpskalan.
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Serie Golf
Vi deltar med 10 lag, 1 lag H-22 1 lag H-40, 2 lag H-50, 2 lag H-60, 2 lag H-70, 1 lag H-75, och 1 lag
H-80
Kommittéledamöter
Åke Åkesson, ordförande, Christer Berglund, Lars Clemensson, Erik Fransén, Stefan Lombard, Karl
Schmidt, Bo Garnå och Leif Anderhov.
Herrkommitténs möten rapporteras till klubbchefen.
För herrkommittén/Åke Åkesson

Damkommittén 2021
Vision
Vi ska erbjuda golfspel och andra aktiviteter som får Bokskogens GK:s damer att vara nöjda och
välmående. Arbeta för att damerna i klubben ska känna sig välkomna till en social och sportig närvaro
oavsett ålder och spelnivå på ett trivsamt och glädjefyllt sätt.
Syfte
Att för damerna tillhandahålla tävlingsspel, sällskapsspel samt andra sociala aktiviteter och motivera
fler damer att delta. Arrangemangen ska vara av en kvalité som ger en god upplevelse för deltagarna
och samtidigt förbättra klubbgemenskapen.
Strategi
De nya medlemmarna ska få ett välkomnande och positivt bemötande. Vi ska jobba för att tidigt fånga
upp dem genom att bland annat skicka välkomstbrev till dem.
Att involvera nya och gamla medlemmar genom att mejla Spel- och Aktivitetsprogrammet till alla
damer tidigt på våren.
Uppmana alla damer att gå med i vår Facegrupp där vi lägger upp information.
Verka för att även utanför banan arrangera aktiviteter som stärker klubbkänslan.
Tävlingarna ska genomföras så att deltagarna kommer tillbaka och även inspirerar andra damer att
ställa upp. Ha ett brett utbud av tävlingar som tilltalar allas olika handicap
Mål
Att alla kvinnliga medlemmar och gäster ska trivas och umgås på ett lättsamt sätt med golfen som
gemensamt intresse.
Damkommitténs ledamöter 2021 är: Britt Nilsson, ordförande, Birgitta Nilsson, Carina Lindhe och
Ingela Persson, Lisa Jansson, Eva-Maria Andrén, Margareta Lindh och Anne Eichenberger.
Aktiviteter
• Uppstart med Vårsupe'. Information och tävlingsprogram.
• Regelträff
• Onsdagstävlingar med start 09:30 En ”annorlunda ” tävling i månaden.
• Solskensgolf på måndagar med start 17:45. Mix-tävlingar var tredje gång.
• Alla Söndagstävlingar spelas Mixade.
• Order of Merit på onsdagtävlingar.
• Delta i Openserierna D22, D50, D60, D70 och Foursome. Utöka D70 med två lag.
• Delta i Skåneserien i 3 klasser med olika handicap, samt Foursome med handicap.
• Arrangera seriespel i Skåneserien Kategori 2 och D60.
• Träning med Bokskogens pro för de som deltar i seriespel.
• Nationell damdag 4 juli
• Utbytesgolf med utbytesklubbar. Hinton, Romeleåsen, Kävlinge, Abbekås, Bosjökloster,
Trelleborg, Vellinge, Tegelberga och Örestad. Förhoppningsvis även Ljunghusen
• Solheim cup mot Flommens GK. Spelas 2021 på Flommen.
• Utfärd med övernattning tredje helgen i september.
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•
•
•
•
•
•

Fortsatt samarbete för vision 50/50.
Delta i Skånes golfförbunds höst- och vårmöte.
Fortsätta ha information till damerna i Veckonytt, Facebook och på våra anslagstavlor om
årets spel och aktiviteter.
Sociala aktiviteter såsom Teater, Bowling, Boule och restaurangbesök.
Serieavslutning för damer som deltagit i någon serie.
Höstavslutning med lunch, prisutdelning, 9-hål spel.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gemensamma aktiviteter med HK
Kick-off för de som är intresserade av att spela seriegolf
Utbyte med Vasatorp 2 gånger årligen.
Bussutflykt som Damkommittén arrangerar 2021
Gemensamma tävlingar arrangeras två gånger av respektive Hk och DK
Ladies and Gents. Herrkommittén arrangerar 2021
Bokslaget arrangeras av herrarna
Mix-tävlingar på Solskens- och söndagsgolfen. Damkommittén arrangerar
Vintergolf som herrarna arrangerar

•
•

Utveckling och rapportering
Damkommitténs möten rapporteras till klubbchef.
Ingå i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50

För Damkommittén/ Britt Nilsson

Elitkommittén
Mål och verksamhet för 2021
Vi arbetar sedan flera år med inriktningen att truppen till stor del skall bestå av egna produkter som
utvecklats till duktiga elitspelare genom klubbens långsiktiga juniorsatsning. Att våra yngre
flickjuniorer och pojkar än en gång spelade så bra i årets seriespel är verkligen ett bevis på att vi har
valt rätt väg. Vi tror att en blandning av ungdom och erfarenhet är något att sträva efter i elitlagen om
vi i framtiden önskar aspirera på framskjutna placeringar. Då många spelare är i juniorleden blir det en
naturlig trappa från junior till senior till lagen. Våra läger är tveklöst mycket viktiga för oss att träffas,
inspireras och bygga ett lag, särskilt då det kallas upp från juniorleden.
Långsiktiga mål
Bokskogens elitlag befinner sig sedan ett par år i något av en generationsväxling. Vi ser med stor
tillförsikt på de många duktiga juniorer som nu representerar klubben och aktivt deltar i klubbens
träningar. Det är därför roligt att elitlagen består av merparten egna produkter. Bokskogen har sedan
länge som mål att fostra egna duktiga spelare vilket vi genom åren har gjort med ett helt bra resultat.
En förutsättning för detta är att våra pojkar och flickor med hjälp av duktiga tränare och goda
träningsfaciliteter året runt, ges möjlighet att i naturlig och individuell takt utvecklas till att bli riktigt
duktiga golfspelare. Vi har således ingen avsikt att driva någon aktiv rekrytering av elitspelare till
klubben.
Elitkommittén
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Företagspoolen
Vision:
Företagspoolens Vision är att genom ett aktivt Nätverk av företag knutna till Bokskogens Golfklubb
långsiktigt tillförsäkra klubben garanterade intäkter i början av verksamhetsåret. Dessa årliga intäkter
utgör en viktig del i klubbens totala budget.
Mål:
Vårt mål är att Bokskogens Golfklubb skall ha cirka sextiofem Företagspartners. Klubbens totala
intäkter från dessa Partners är totalt på cirka 3,1 mkr för 2021 och direkta omkostnader är ca 520 tkr.
Därtill kommer fakturerade intäkter i form av greenfee vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex.
kanonstarter.
Våra Företagspartners bidrar också med icke oväsentliga intäkter till vår golfrestaurang och shop,
vilket därigenom möjliggör bredare urval och bättre service för oss medlemmar. Vidare understödjer
(priser och tjänster) de klubbtävlings verksamheter och framförallt juniorverksamheten.
Klubbens ”motprestation” innebär ju att ge företagspartnerna utrymme för kund- och personalgolf
samt det reklam- och goodwillvärde som det innebär för ett företag att associeras med Bokskogens
Golfklubb. Vi förbättrar möjligheterna för dem att kunna boka sin kundgolf och kunna ge så bra
service som möjligt. Marknadskommittén utvecklar varumärket Bokskogens Golfklubb genom att i
nätverket ”Bokskogens Företagspool” ha olika aktiviteter. Nätverket har som mål att ha 8-10 träffar
per år
Under år 2021 kommer vi i Företagspoolens regi att arrangera olika företagsträffar i nätverket. Vi
kommer även att fortsätta utveckla servicen mot sponsorernas företagsgolf och erbjuda kompletta
paket med mat, starter, etc. Fördelen är då att respektive företag bara behöver förhandla med en part
och inte behöver tänka på alla kringarrangemang. Detta gäller även alla företagsgolf på Bokskogen.
Vi fortsätter utbytet med Halmstads GK nätverk, där vi träffas och spelar en Ryder Cup och utbyter
erfarenheter i augusti. Vi påbörjar ett utbyte med Köpenhamns GK affärsnätverk med en årlig match
och nätverkande. Vi fortsätter även med att ha 4 nätverksgolftävlingar på klubben, detta var väldigt
uppskattat och ger mer nätverkande. Vi arrangerar konferensresa till brittiska öarna i maj månad.
Vidare kommer vi under hösten 2021 att arrangera ett golfevent här på klubben med tävling och
gemensam middag för alla våra Sponsorer.
Företagspoolen
Thomas Ahlberg

Medlemsvärd
Vision
Medlemsvärden arbetar för att stärka gemenskapen och trivseln i klubben bland annat genom att
arrangera sammankomster och andra aktiviteter under hela året. Värden arbetar för att alla våra
medlemmar ska känna sig välkomna och uppskatta att komma till Bokskogens Golfklubb för att spela
eller delta i andra aktiviteter. Värden riktar sig till såväl s.k. ”sociala” golfare som till mer tävlingsinriktade och till låg-, medel-, och höghandicapspelare genom ett varierat utbud. Genom att delta i
Medlemsvärdens aktiviteter stärks klubbkänslan och igenkännandet medlemmar emellan vilket bidrar
till en positiv attityd på klubben.
Syfte:
Stärka klubbgemenskapen och att underlätta för medlemmar att lära känna fler på klubben
Att få nya medlemmar att känna klubbtillhörighet
Ordna trevliga aktiviteter, inte nödvändigtvis golforienterade
Få medlemmarna att känna sig välkomna ”i gänget”
Informera så mycket som möjligt om våra aktiviteter
Vara öppna och välkomna förslag på aktiviteter från medlemmarna
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Mål:
Att få medlemmarna att känna gemenskap och glädje i klubben
Att få nya medlemmar att engagera sig (t.ex. tävla och delta i aktiviteter) och lära känna andra
medlemmar
Att alla, såväl medlemmar som gäster, bemöts med ett leende och ”välkommen till vår klubb”
Strategi
Trivsel, attraktion och nöjdhet för våra medlemmar
Gemenskap och engagemang. En starkare ”vi-känsla”
Nya kunskaper och nya bekantskaper
Ett sätt att behålla fler medlemmar och öka attraktionskraften för nya medlemmar att gå med i
klubben. Engagerade medlemmar med många vänner i klubben är troligtvis betydligt mindre benägna
att gå över till en något billigare ”grannklubb”. Den ekonomiska faktorn får en underordnad betydelse.
Att tillsammans med styrelse, personal och övriga kommittéer skapa ett Bokskogen som håller en
alltigenom mycket hög nivå på allt från banstandard till service, bemötande, medlemsaktiviteter m.m.
för både våra medlemmar, sponsorer och greenfeegäster.
Aktiviteter:
Regelkurser anordnas 2021 med några utbildningskvällar. Arrangera halvdagars Träningsdax på
våren/sommaren, gruppträning under ledning av klubbens pro m.fl. Arrangera träningsdagar för
medlemmar som har över 27 i hcp med klubbens Pro. I samband med vissa tävlingar arrangera ett
mervärde i form av andra roliga tävlingar.
Arrangera 22-40 aktiviteter, som tävlingar, träffar, kurser och vinteraktiviteter. Golfvärdar under
helger.
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14.Valberedningen lämnar följande förslag till ordinarie Höstmöte
201126
Styrelse 2020 för Bokskogens Golfklubb
Peter Kollert
Vald t.o.m. 2020
Ordförande
Maria Gårdemyr
Vald t.o.m. 2021
Ledamot
Jörgen Johansson
Vald t.o.m. 2020
Ledamot
Anders Paulson
Vald t.o.m. 2021
Ledamot
Jonas Olsson
Vald t.o.m. 2020
Ledamot
Peter Hanson
Vald t.o.m. 2020
Suppleant
Emma Swanberg
Vald t.o.m. 2021
Suppleant
Filip Johansson
Vald t.o.m. 2021
Suppleant
Förslag till styrelse för Bokskogens Golfklubb 2021
Peter Kollert
Omval 1 år
Ordförande
Maria Gårdemyr
Vald t.o.m. 2021
Ledamot
Jörgen Johansson
Omval 2 år
Ledamot
Jonas Olsson
Omval 2 år
Ledamot
Anders Paulson
Vald t.o.m. 2021
Ledamot
Peter Hanson
Omval 2 år
Suppleant
Emma Swanberg
Vald t.o.m. 2021
Suppleant
Filip Johnasson
Vald t.o.m. 2021
Suppleant

Maria Gårdemyr, Anders Paulsson, Emma Swanberg och Filip Johansson har samtliga ett år kvar
på sina respektive mandatperioder.
Valberedningens sammansättning under 2020 har bestått av Inga-Lill Lellky, Karin Mårtensson,
Christian Rosén, Thomas Egelstig och undertecknad (sammankallande/ordförande).
Samtliga står till medlemmarnas förfogande och är beredda att ta sig an uppdraget fortsättningsvis
under 2021.
På Valberedningens vägnar, Urban Thelin
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Klubbmästare 2020
Klubbmästerskapet spelas i olika klasser, det är stora KM för Herrar och Damer, samt olika
åldersklasser. I Herrklassen spelar man 54 hål och övriga klasser spelar 18-36 hål.

KM Damer
1. Anna Knutsson Norrlén
2. Runa Pettersson
2. Elin Leijon-Larsson

143
158
158

KM Herrar
1. Gustav Backman
2. Andreas Gust. Winkle
3. Gustaf Hamberg

D22
1. Elin Leijon-Larsson
2. Anna Leijon-Larsson
3. Ida Ahlberg

158
180
182

H22
Oscar Lidheim
Tim Petersson
David Alvfors

141
152
158

H30
1. Gustaf Hamberg
2. Gustaf Backman
3. Joakim Gullstrand

139
140
142

H40
1. Magnus Rosenberg
2. Mattias Gärdsell
3. Fredrik Ohlsson

143
145
150

D50
1. Runa Pettersson
2. Catharina Persson
3. Rosanna Sukanya

158
172
177

H50
1. Patrik Sylvegård
2. Roger Möller
3. Christer Duvander

140 Särspel
140
145

H60
1. Kjell Jansson
2. Peter Sandström
2. Anders Kjellerstrand
2. Lars Andersson

162
164
164
164

KM Junior Flickor
1. Moa Lindgren
2. Minna Strandqvist
3. Mathilda Gerhardts

100
101
129

KM Junior Pojkar
1. Wilhelm Börjesson
77
2. Carl Challe Uhler-Möller 80
3. Filip Grave
81

Vi gratulerar alla årets klubbmästare!

208

212
213
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Info från kansliet
Vi kommer i början på december att fakturera årsavgifterna för 2021. Kom ihåg att ange
fakturanummer vid betalning. Medlem som inte betalat senast den 31 januari 2021 får en
betalningspåminnelse samt debiteras en förseningsavgift om 300 kr.
VIKTIGT. Fakturorna mailas ut till alla med mailadress, de som saknar mailadress, postas fakturan
till. Tänk på att du kan använda Moregolf Mastercard för delbetalning.
Succén fortsätter med ett öppet Hus den 12 december, kom och betala din årsavgift och var med i ett
lotteri om fina priser (Bland annat presentkort i shopen, golfresefodral och Bokskogen artiklar).
Shopens stora julrea och vi bjuder på glögg, kaffe, pepparkakor och julgodis utomhus. Kan ändras om
riktlinjer Covid-19 förändras.
Ändra din kategoristatus i tid

När det gäller ändringar inför år 2021 så är
sista chansen att göra detta den 30 november!
Det går bra att meddela oss via mail på
info@bokskogen.com

Kansliet är bemannat alla vardagar – med
undantag för 18 dec – 12 januari. Du är alltid
välkommen att kontakta oss om du har några
frågor som du behöver hjälp med!
Tidsbokning

Kansli och reception
Receptionen/kansli är under höst och vinter
öppen tisdag till torsdag kl 09:00-15:00
Vissa dagar kan kansliet vara stängt.
Ring därför alltid innan besök och kontrollera.

Bollränna gäller, Kungsbanan är förberedd
med vintergreener, som gäller för spel vid
vinterväderlek. Var rädd om våra vintergreener
(obligatorisk fri dropp) vid spel från dessa mot
ordinarie greener!

Tack för en trevlig säsong!
Vi som arbetar på golfklubben tackar för i år och önskar alla våra medlemmar, gäster och sponsorer

En God Jul
och
Ett Gott Nytt År!
Adress
Torupsvägen 408-140, 233 64 BARA
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
V Ordf
Ekonomi
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant,

Peter Kollert
Jonas Olsson
Maria Gårdemyr
Jörgen Johansson
Anders Paulsson
Emma Swanberg
Peter Hanson
Filip Johansson

E-post:

info@bokskogen.com

Telefon
Tidsbokning
Kansli
Klubbchef
Ekonomi
Kansli

040-40 69 00
040-40 69 00
040-40 69 20 Thomas Ahlberg
040-40 69 10 Katrin Ahron BDO
040-40 69 00 Lasse Andersson, Patrik Feldt
Carina Lindhe
Banchef
040-48 10 52 Albin Persson
HeadPro
040-40 69 21 Fredrik Tillgren
Pro
Patrik Oderling, Johan Gullstrand
Shop
040-40 69 21
Restaurang 040-48 10 33
Tävlingsexp. 040-40 69 12 1)
1)
Öppen endast vid pågående tävlingar

Hemsida:

www.bokskogen.com
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Bilaga Verksamhetsplan

