KALLELSE TILL
ORDINARIE HÖSTMÖTE

Bokskogens Golfklubb

25 november 2021, kl. 18.00
Program:
18.00 Information
19.00 Årsmöte

Stadionmässan Stora Salen i Malmö
Entré Stadiongatan 25a

VÄLKOMNA!
För styrelsen:
Peter Kollert, ordförande
Mötet avhålles fysiskt enligt ordinarie stadgerutin.
Alla möteshandlingar finns tillhanda i Klubbhuset och på hemsidan från 18 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 2022, max antal utestående
spelrätter samt det lägsta priset som skall gälla för av klubben under 2022 utfärdade
spelrättsbevis
12. Fastställande av medlems- och andra avgifter för 2022
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 -fysiskt- Välkommen till årets höstmöte
för alla medlemmar! Vi informerar om årets
verksamhet, lämnar en resultat-prognos för året
och förelägger budget och verksamhetsplan för
beslut. Jag ser fram emot just Din närvaro.
Omvärlden
Äntligen kan vi åter träffas i större
sammanhang, medlemsmöten, restaurang,
konsert och event. Det känns som om livet
återvänder på något sätt. Vi är sociala varelser
som behöver träffa varandra – speciellt vi
golfare. Vi har varit priviligierade under
pandemin. Sverige är det enda land i världen
(så vitt jag vet) som aldrig stängde sina
golfbanor, Nederländerna kommer på andra
plats, men många länder stängde även golfen
under lock-down.
Vi är nu inne på andra året med det nya globala
hcp systemet och vi har börjat förstå hur det
fungerar med snittet av de bästa 8 rundorna av
de senast 20 spelade. Nästa år får vi lära oss
nästa etapp – då planerar SGF införa det man
inte lyckades med i GIT – Golfens IT system –
att hantera, nämligen beräkningen av ”Playing
Conditions Calculation (PCC)”, dvs
spelförhållandets eventuella påverkan på
spelarprestationerna just den dagen och på just
den banan spelet skedde. Håll ögonen öppna
och läs om vad detta innebär från SGFs. En sak
det kommer innebära är att ny hcp inte kan
beräknas förrän det dygn man spelat, passerats.
År 2021 blev också ett år med extremt mycket
spel. Inte riktigt i nivå med 2020 (-11%), men
38% över 20191. Medlemskapen fortsatt
däremot att öka i Sverige 2021 till 555 334.
Detta innebär ett historiskt rekord, 1041 fler
medlemskap än toppåret 2004. Med ett stort
antal återvändande 22-30 åringar föryngrades hör och häpna - golfen till en snittålder på 48.4
från 50.1. Med angivna trender bör vi därmed
nu förvänta oss att vi nått en platå och att
utmaningen framåt blir att behålla våra golfare
och medlemmar.
Utveckling av klubben
Året inleddes med inställda tävlingar för oss.
EM Paragolf ställdes in liksom Teen Tour på
våren. Däremot fick vi förmånen att vara
värdar för Henrik Stensson Paragolf Challenge
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SGF GIT jämförelse sällskapsspel jan-sep

och även göra det 2022. Herrarnas seriegolf
ställdes också in, medan damernas kunde
genomföras under hösten. Gästspelet startade
lika svagt som 2020, men tog sedan rejäl fart
med rekord i juli och överträffade slutligen
både budget och föregående år.
Antalet aktiva seniormedlemmar ökade till
1775 (max antal 1800) från 1709 året innan
och det finns för närvarande kö för
medlemskap. Totalt inklusive juniorer och
passiva medlemmar uppgår medlemsantalet till
2305, jämfört med 2190 fg år. Andelen
kvinnor ökade i år till 27% från 25%, vilket är
ett mycket välkommet trendbrott. Vi fortsätter
vårt engagemang och arbete för jämställdhet på
klubben. En utvärdering av arbetet
genomfördes och konklusionen är att fortsätta
arbetet både genom en integration i alla våra
klubbaktiviteter och beslut på alla nivåer,
samtidigt som styrgruppen bestående av
processledare Ann-Christine Halén,
Ordförande, Klubbchef, Head PRO samt en
representant från valberedningen kvarstår.
Styrgruppens uppgift är att stå för utbildning
internt samt erfarenhetsutbyte med andra
klubbar, SGF och andra externa intressenter.
Värdegrunden framtagen genom Vision 50/50
med värdeorden Glädje, Gemenskap, Ärlighet,
Respekt och Utveckling vägleder klubbens
kultur och utgör vårt gemensamma DNA.
Golfveckan genomfördes i eventstil med
många attraktiva tävlingar och överträffade
tidigare rekord genom att koma upp i 1000
spelande. Par- och lagtävlingar överväger och
är populärast, men vi bevarar även
singeltraditionen i Krögartävlingen.
En annan positiv utveckling av klubben är
invigningen av the Inn@Bokskogen som
skedde i maj, en månad sent, men med stor
efterfrågan och mycket nöjda gäster med
många som omedelbart bokat återbesök.
Klubben äger 20% av The Inn tillsammans
med 4 närstående partners. Vi har redan nu
mer bokningar för 2022 än vad vi hunnit hyra
ut under hela 2021. Det bådar gott inför nästa
år, men för att vi ska nå uppsatta mål behöver
vi öka vardagsbokningarna under 2022.
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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.
Under 2021 lades mycket arbete på
klippstrukturen, ruffklippning, dammrensning
och dressning, vilket gjorde att vi under juliaugusti kunde presentera två banor i toppskick.
Tyvärr startade året förr oss liksom för många
skånska banor svagt med vinterskadade
greener, vilket tyngde våra nöjdhetsindex.
Under juli-sept var däremot gästpoängen 82
och medlemspoängen 75 gällande banorna.
Ambitionen är hög inför 2022 och
kvalitetsförbättringarna fortsätter. En fördjupad
utredning avseende greener, greenområden och
bunkrar kommer att genomföras för att
definiera utvecklingsplanerna för dessa
områden. Anläggningen av ett övnings-område
mellan entrégången från första parkeringen och
studion kommer att genomföras under våren.
Anläggningen av en stor damm mellan
KB2/GB17 som genomförs just nu är en
efterlängtad utveckling från långtidsplanen
som möjliggjorts genom att vi kunnat ta hjälp
av Segeå-projektets resurser för ökat antal
våtmarker. Vi kommer både att lyfta spelupplevelsen och det biologiska mångfaldet,
och därmed vår miljönytta, i ett slag.
Vi fortsätter också vårt varumärkes-byggande
med budskapet ”Kvalitet med känsla” och
arbetar vidare med vår vision om en ”Total
golfupplevelse i unik miljö” samt vår profil
som den välkomnande medlemsklubben med
hög kvalitet, tillgänglighet och aktivitet.
Bokskogens GK skall aktivt vara med och
utveckla golfen.
Den ekonomiska utvecklingen i klubben är god
och budgetmålen för 2021 kommer enligt
prognosen att uppfyllas.
Höstmötet
Styrelsen framlägger ett förslag till höstmötet
utöver de normala beslutspunkterna. Vi är en
ideell förening med stadgar som inte förutsett
en situation som pandemin. Vi löste vårmötet
2020 med ett utomhusevenemang och höstmötet med en digital närvaro- och röstmöjlighet. Som styrelse hade vi rätt att agera i
oförutsedda situationer i enlighet med §7
Stadgetolkning. Vi vill dock få ett stadgeenligt

fysiskt medlemsmöte att formellt bekräfta
mötenas giltighet och beslut. Inga motioner
från medlemmarna har inkommit.
Styrelsen har under året genomfört en
genomlysning av klubbens medlemskategorier
och betalningsmodell. Vår slutsats är att vi i
grunden tror på både teoretiska och empiriska
studier som fastställer att livslångt golfande
skapas genom ökad spel- och träningsaktivitet
och ökad spelskicklighet. Genom att
uppmuntra och premiera mer golfspel skapar vi
fler livslånga golfare och fler medlemmar som
stannar inom golfen och inom klubben. Den
andra slutsatsen är att ett avskaffande av
spelrätten skulle kräva återbetalningar på upp
till tvåsiffrigt miljonbelopp, vilket skulle sänka
både soliditeten och likviditeten i klubben.
Likviditet och kapital klubben har större behov
av att investera i utveckling av anläggningen.
En revision av klubbens medlemskategorier
har därefter beslutats, med målsättningen att
erbjuda attraktiva avgifter, fina spelvärden och
en god tillgänglighet. Målsättningen har också
varit att minska antalet kategorier och givetvis
att skapa intäktsförutsättningar för fortsatt
utveckling av klubben.
Grundläggande regleras antalet medlemmar
genom medlemsmötets beslut om max antal
aktiva seniorer. Medlemsmöte har också
beslutat om denna definition. Spel kan utföras
med spelrätt, med hyrd spelrätt alternativt utan
spelrätt inom vissa ramar. Spelrätten krävs från
31 års ålder, såsom vid införandet av
spelrätterna men en ändring från 36 års ålder
idag. Mellansenior-kategorin avses fasas ut
mjukt över en 5 årsperiod. Ett antal kategorier
rensas, då de med den nya strukturen inte fyller
någon egentlig funktion och/eller har väldigt få
medlemmar. Läs om de förändringar som
beslutats inför 2022 års medlemskap i
föreliggande material.
Antalet aktiva senior-medlemmar föreslås
bibehållas på nuvarande nivå, 1800. Ingen
begränsning föreslås för juniorer.
Årsavgiften föreslås ökas i snitt med drygt 3%,
vilket avses vara en långsiktigt hållbar årlig
ökning. De ekonomiska målen i slutet av
verksamhetsplanen föreslås höjas för att både
kunna amortera upptagna skulder med minst
500 tkr per år och samtidigt skapa en årlig
investeringskapacitet på 2.5 mkr. På detta
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sättet kan vi fortsätta utveckla kvaliteten och
finishen på vår gemensamma anläggning och
leverera på det kvalitetslöfte vi ger.
Investeringsplanen för 2022 består dels i
banutveckling i form av nytt närspelsområde,
ökad elkapacitet, en lastare och en välttrumma,
byte av minibuss samt fastighets och
detaljplansinvesteringar. Totalt föreslår
styrelsen investeringar med 2 mkr finansierade
med egna medel. Klubben ligger i fas med
maskininvesteringarna med leasingfinansiering
och behöver inte tillföra något här under 2022.
Juniorverksamheten
Antalet juniorer har glädjande ökat från 184 till
236 under 2021. Av dessa är 80 aktiva i
juniorträningsverksamheten. Vi har därmed
uppfyllt första delmålet 12% juniorer2 och
siktar på det långsiktiga målet på 15%.
Bokskogens Golfklubb har en hög ambition
med juniorverksamheten 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
utveckling anpassad till den egna
målsättningen.
Inför 2022 har en ny juniorkommitté skapats
under ledning av Peter Bursell. Kommittén tar
nu över styrningen av juniorverksamheten med
särskilt fokus på juniorer upp till 12 år och
breddverksamheten. Head Pro Fredrik
Tillgrens team med vår golfakademi stöder
breddverksamheten och ”vässar toppen” med
fokus på åldrarna över 12 år med anpassade
grupper för individens kunskap. Målsättningen
är också att öka andelen juniorer som fyller 22
år som fortsätter med sin golf och sitt
medlemskap i klubben. KC är fortsatt ansvarig
för den ekonomiska planeringen.
Breddsatsningen med unga juniorer – K47 har
kommit igång igen med starkt stöd av bl a våra
tidigare elitspelare Anna Knutsson och Sanna
Hansson. Stora Juniordagen till minne av
Tommy Knutsson genomfördes också med
många deltagare. En annan uppskattad aktivitet
var Peter Hansons dag med juniorerna på
banorna som alla hjälptes åt att lägga såbäddar
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Av klubbens aktiva medlemmar

i uppslagna torvar och förstå betydelsen av
banskötseln.
Vi har nu flera lovande juniorer med bl a Filip
Grave som i år tog hem totalvinsten på Slaget
om Skåne/Race to Bokskogen. Vi hade två
spelare som kom till Teen Cup Riksfinalen,
Moa Lindgren och Filip Grave. Filip kom på
3e plats i pojkar 13 och Moa kom på 13 plats i
flickor 15 år. Moa Lindgren och Filip Grave
blev uttagna i Skånelaget för sina Topp 4
placeringar i Skåneligan. Lilla matchligan laget
kom på 3e plats. Challe Uhler-Möller vann en
Slaget om Skåne tävling. Ökning med juniorer
som ute och spelar tävlingar från 2020 till
2021.
Verksamhetsplan 2022-2024
Verksamhetsplanen presenteras i sin helhet
som en del av mötesunderlaget. De
övergripande målen styrelsen definierat är
följande:
- GB, strävan att 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 med
1800 aktiva seniorer. Antalet juniorer
begränsas ej.
- Ekonomin skall vara i balans och vi skall ha
medel för att utvecklas. Investeringskapaciteten skall vara >2,5 Msek.
Läs om var vi står i bifogad Verksamhetsplan.
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 och vår trevliga
atmosfär. Ett stort tack till hela vår personal,
vårt duktiga Academy team och våra
fantastiska krögare på Maderiet och inte minst,
alla ni ideellt engagerade.
Länge Leve Bokskogens GK - en total
golfupplevelse i unik miljö!
Peter Kollert, Ordförande
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Bokskogens ekonomiprognos 2021
Prognos
I prognosen för 2021 redovisas ett överskott på
1 350 tkr, vilket är 420 tkr bättre än den budget
som fastställdes av höstmötet 2020.
Intäkter
Ökningen av medlemskap ger 100 tkr mer i
årsavgifter. Även greenfeeintäkterna går över
budget, dessa med 400 tkr. En svag start togs
helt igen juli-oktober. Företagspoolen ökade
med 200 tkr och har nu fullt. En återbäring från
FORA med 280 tkr kom härtill som en positiv
överraskning. Tyvärr blev det inget EM som
skulle genererat 125 tkr i vinst.
Kostnader
Våra fastigheter har haft oförutsedda
reparationer av maskiner och annan utrustning,
framför allt klubbhus samt mycket dyrare el,
totalt 300 tkr. På administration en ökad
kostnad range med 40 tkr pga reparationer
samt en ökad personalkostnad range med 105
tkr pga ont om rangebollar.
På redovisning och konsult har vi en ökning
med 105 tkr, pga utebliven fiber för våra
program och arbete i molnet de första 8
månaderna.
På drift bana, ökad kostnad för inköp
bekämpningsmedel med 40 tkr. På löner
banpersonal, en minskning med 60 tkr på lägre
sociala avgifter ung personal på sommaren,
samt en sommarjobbare slutade tidigare.
Kostnaderna för Företagspoolen blev 235 tkr
lägre då resan ställdes in. Övriga kostnader
ökade med 140 tkr.

Avskrivningar
Avskrivningarna för 2021 hamnar som budget.
Investeringar
Utfall av investeringar ser ut att bli 150 tkr
dyrare pga extra rangenät närmast
utslagsplatserna och ny pump med fundament
till infiltrationen mot ordinarie
investeringsbudget på 1 625 tkr från höstmötet
2020. Maskiner som leasas följer budget.
Under hösten kvarstår våtmarksprojektet.
Spelrätter/medlemmar
Prova på medlemmar har erbjudits att förvärva
spelrätt direkt från klubben för 8 000 kronor.
Under vintern/våren har vi fått in över 150 nya
medlemmar för 2021. Även en kö på över 140
personer.
Likviditet
Klubben hade vid årets början en ingående
likviditet på 4,0 Mkr (inkl checkkredit) och
prognosen för utgången av 2021 är 5.6 Mkr
som en effekt av ett positivt nettoresultat på
1.3 mkr, 1.5 mkr i avskrivningar och 1,1 mkr i
investeringar samt 130 tkr i amorteringar.
Arbetsmiljö – miljö - brandskydd
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.
Personalen genomgått HLR och
brandutbildning.

7 (22)

9. Styrelsens förslag gällande godkännande av besluten på höstmöte 2020
och vårmöte 2021
På grund av pandemin genomförde Bokskogens GK två årsmöten digitalt. Detta var enligt RF och
SGF godkänt på grund av pandemin och även genomförbart mot bakgrund av Bokskogens stadgar
enligt styrelsens rätt att agera i oförutsedda situationer i enlighet med §7 Stadgetolkning. Enligt
samma stadgar står dock inget om digitala årsmöten och därför önskar styrelsen för formens skull att
höstmötet i efterhand godkänner besluten som togs på Höstmötet 2020 och på Vårmötet 2021 såsom
giltigt fattade beslut.
Styrelsen kommer under vintern i samverkan med SGF överväga förslag på ändring i klubbens stadgar
gällande genomförande av årsmöten, både fysiska, digitala och som hybridmöten (både fysiskt och
digitalt samtidigt). Eventuella förslag läggs sedan fram på vårmötet 2022.
Styrelsen föreslår höstmötet att godkänna besluten tagna på höstmötet den 26 november 2020 och på
vårmötet den 11 april 2021

Medlemskategorier och spelrätter
Styrelsen har sista året arbetat med att se över
klubbens olika medlemskategorier. Klubben
vill erbjuda attraktiva avgifter, fina spelvärden
och en god tillgänglighet. Målsättningen har
också varit att minska antalet kategorier.
Förutsättningarna är mycket goda: Vi har en
anläggning med fina banor och naturvärden. Vi
följer också sedan flera år en ambitiös
investeringsplan och ökar kontinuerligt
ansträngningarna för att utveckla skötseln. Vi
har 2 banor med maximalt 1800 aktiva
seniormedlemmar, varav max 1600 spelrätter.
Detta är i jämförelse med de allra flesta banor i
Skåne ett lågt medlemsantal. De flesta klubbar
har många fler medlemmar som maxantal per
18-hålsbana.
Stadgarna stipulerar att medlem skall inneha
spelrätt. Styrelsen har beslutat att tillämpa
detta från det år man fyller 31 år (såsom vid
införandet), i stället för nuvarande 36 år.
Spelrätten innebär obegränsat spel och fria
rangebollar. Spelrätt kan förvärvas av annan
medlem eller hyras från klubben.
Hyreskostnaden blir 1000 kr för 2022. Denna
möjlighet finns som attraktiv väg för den som
ännu inte beslutat sig för att förvärva en
spelrätt och är relevant i alla medlemskategorier för medlem över 30 år.
Skulle tillfälligtvis spelrätter inte finnas
tillgängliga för uthyrning erbjuds möjligheten
att spela utan spelrätt mot en tilläggsavgift på
1300:- så länge maxantalet medlemmar ej
uppnåtts. Detta innebär särskilt för

mellansenior (31-35 åringar) att det nu
introduceras en kategori för medlem som
innehar spelrätt. För nästa år är den 400 kr
lägre än nuvarande avgift. För den som inte
äger en spelrätt kan sådan hyras. Totalkostnaden blir i det fallet nästa år ca 10%
högre än avgiften 2021. Under en flerårsperiod
kommer sedan avgiften för mellansenior att
anpassas till avgiften för ordinarie senior.
För yngre senior (22-30 år) introduceras 2
förändringar; dels införs en lägre avgift för
medlem som väljer att redan före 30 års ålder
förvärva en spelrätt. Dels införs en modell för
dessa medlemmar att teckna sig för en spelrätt
på avbetalning, som tillfaller dem vid
tecknandet. Spelrätten säljs då vid
teckningstillfället av klubben till det pris som
fastställs årligen av medlemsmötet och betalas
sedan av i årliga delbetalningar.
Följande medlemskategorier kommer inte
längre att erbjudas från 2022; Lilla banan, Low
Play och Prova På medlem då de inte längre
fyller någon funktion och då det är mycket få
medlemmar i dessa kategorier. Greenfeemedlemskapet byter namn till Distansmedlemskap och är till för den som har
spelrätt, men inte har möjlighet att spela så
mycket på klubben. Kungsbane-medlemskapet
blir endast tillgängligt för nybörjare som går
nybörjarutbildning (under max 2 års tid).
Ny kategori är Klubbhusmedlem, medlemskap
utan spelrättighet som ger tillgång till
klubbhus, medverkan på evenemang samt
medlemskap i föreningen.

8 (22)

Verksamhetsplan 2022-2024
Styrelsen har utarbetat en ny verksamhetsplan som framlägges för beslut vid höstmötet.
Verksamhetsplanen beskriver vad klubben står för, vad vi vill uppnå och vilka aktiviteter vi har och
skall vara ett verktyg vid målstyrning för styrelsen, kommittéerna och de anställda. 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 2022
Ekonomisk inriktning
Den av styrelsen föreslagna budgeten för 2022
beaktar de nya förutsättningarna som gäller nu
med mer spel och mer resurser på banan.
Budgeten visar ett större överskott i resultatet.
Klubben måste nu samla likviditet för att kunna
fortsätta utveckla anläggningen och amortera
upptagna lån. Sammanfattningsvis bygger
budgeten på följande huvudantaganden:
• Bibehållen fullbeläggning med 1800 aktiva
seniorer. Totalt antal medlemmar 2265.
• Greenfeeintäkter på pre-pandemi nivå.
• Sponsorintäkter stabila.
• Höjda årsavgifter med drygt 3% i snitt.
• För kvaliteten på banorna, ökas banbudget
med 100 tkr mot prognos, för mer dressning
foregreens.
• Investeringar finansierade med egna medel
uppgående till 2 mkr.
Greenfee
Banorna har som mest attraktiva tider på
helgdagar mellan 08:00-14:00. Under denna
tidsintervall tas ett högre greenfeepris 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 950 kr för GB och
750 för KB) samt rabatt till medlems gäst på
oförändrat 200 kr på GB och 150 kr på KB.
Medlemskategorier
Efter ett internt utredningsarbete har styrelsen
beslutat justera något i medlemskategorierna
med målsättningen att erbjuda attraktiva
spelvärden, mycket spel och tillgänglighet. Se
vidare information i ordförandeordet.
Medlemsavgifter
Styrelsen föreslår:
Att medlemsavgiften höjs för kategorin fritt spel
med 300 kr för senior och vardagsmedlem, samt

med 700 kr för mellan senior (samtliga föreslagna avgiftsförändringar redovisas i tabell
nedan).
Att det maximala medlemsantalet aktiva
seniorer 1 800 (exkl passiva, greenfeejuniorer
samt juniorer) bibehålles.
Att maxantalet 1 600 spelrätter bibehålles.
Att miniavgiften för spelrätter som säljs av
klubben fastställs till 7 000 kr (sänkt fr 8000).
Att fria rangebollar kvarstår 2022 för alla
medlemskategorier utom Distans/passiv.
Banan drift
Under 2022 ökas driftsbudgeten för extra
dressning foregreens. Under 2021 såg vi under
juli/augusti vad nya bevattningen/klippningen
kan åstadkomma och fortsätter under 2022 med
rensning mellan hål för att skapa mer
parkkänsla. Fairwaydressningar genomförs för
att 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
och medel för två fairway-, några teedressningar och flertalet greenområdes-dressningar.
Styrelsen föreslår en driftbudget på 2 550 tkr.
Banan, personal
Banchef och vår fasta personal är nyckeln i
banskötseln och organisationen ses över 2022
för maximering av personalen. Vi ska behålla
den säsongspersonal vi har och ha täckning på
banan under semestertiderna på sommaren.
Budget inkluderar 5 fast anställda och 13
säsonganställda. 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 personalbudget bana på 5 465
tkr.
Administration, personal
Personalen under denna rubrik är klubbchef,
reception, kansli, vaktmästare, frukostvärd/städ
The Inn, golfbils- och rangepersonal helger.
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Antalet anställda med säsongs/timanställda
uppgår till 8, motsvarande 4 heltidstjänster.
Ekonomiuppgifterna sköts på konsultbasis av
BDO. Att på dagar serva medlemmar och gäster
med golfbilar fortsätter att öka och detta är
inlagt i budget för hela 2022. Vid vissa
högintensiva tillfällen får vi köra traditionell
plockning rangen, tidig morgon och sen kväll.

Vasatorps GK, PGA of Sweden National.
Österlen, Sölvesborgs GK och Elisefarm GK.

Kansliet har även ansvar för uthyrning The Inn
at Bokskogen boende och organisation
städning/frukostvärd. För detta får golfklubben
ersättning av Stenvillan bolaget, därav stor
ökning personalkostnad kansli men även intäkt.
Styrelsen föreslår en personalbudget på 3 930
tkr.

Utbytet med Top Nordic är en succé och
utbytesklubbar som man har möjlighet att spela
fritt hos varandra, fyra gånger på ett år.

Greenfeesamarbete
Greenfeesamarbetet fortsätter med Ljunghusens
GK, Mölle GK, Båstads GK, Kristianstad 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.

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, samt Estonian GC på
Estland.

Investeringar och Budget 2022
Långtidsplan banan
Vår långtidsplan har en investeringsplan och
inför 2022 läggs följande förslag för beslut:
Nytt chip/träningsområde där arbetet görs med
egen personal och några hyrda maskiner
Investeringen uppgår till 650 tkr.
Maskiner
En lastare och en stor välttrumma för
ruff/fairway
Investeringsbelopp:
• Större välttrumma 120 tkr
• Lastare 450 tkr
Klubbhus och kök
Renovering/tillbyggnad frysrum
Investeringen uppgår till 140 tkr.
Data och minibuss
Slutföra ny kabeldragning klubbhus och inköp
minibuss
Investeringar uppgår till 180 tkr.

Framtagande ny detaljplan
Investeringar uppgår till 200 tkr.
Elcentral
Ny elcentral för utökning av elkraft på
fastigheterna
Investeringar uppgår till 260 tkr.
Styrelsens föreslår en investeringsram på
2 000 tkr för 2022. Finansieras med egna
medel.
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Prognos 2021 och budget 2022
INTÄKTER Tkr
Årsavgifter
Hyra/försälj spelrätt
Bag o klädskåp,
Golfbilar
Driving range
Greenfee
Damkommitté
Herrkommitté
Juniorkommitté
Elitkommitté
Medlemskommitté
Tävlingskommitté
Företagspoolen
Hyres-/arrenden
Stortävling
Övriga intäkter
S:a Intäkter
KOSTNADER Tkr
Damkommitté
Herrkommitté
Juniorkommitté
Elitkommittén
Medlemskommitté
Tävlingskommitté
Företagspoolen
Arrenden
Stortävling,
50/50 projektet
Leasing maskin/bil
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
Årets resultat
Återbet AGS
Totalt resultat

Förslag till avgifter 2022

2021
2021
2022
Budget Prognos Budget
12 795 12 900
14 245
0
0
85
88
90
450
470
470
180
175
160
2 600
2 930
2 600
80
70
80
70
60
70
150
210
180
5
5
10
25
25
25
170
173
175
3 060
3 280
3 340
240
240
250
425
40
50
570
570
570

20 905

21 236 22 315

90
90
370
60
20
75
520
865
300
25
1 360
2 400
5 260
1 245
640
170
425
3 770
150
400

80
70
410
50
15
80
285
865
59
5
1 420
2 450
5 190
1 525
685
170
530
3 875
150
400

90
80
430
50
20
85
540
880
60
20
1 470
2 550
5 465
1 635
650
180
460
3 930
185
420

18 235

18 314

19 200

2 670
1 465
1 205
-275

2 922
1 545
1 377
-255

3 115
1 635
1 480
-275

930

1 122

1 205

238

930

1 360

1 205

Avgift fritt spel
Senior Med spelrätt
Senior Hyrd spelrätt
Senior Utan spelrätt
Low Play
M Senior 31-35 år Med spelrätt
M Senior 31-35 år Hyrd spelrätt
M Senior 31-35 år Utan spelrätt
Y Senior 22-30 år Med spelrätt
Y Senior 22-30 år Utan spelrätt
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 M spelrätt
Senior H spelrätt
Senior U spelrätt
3-års vardagsmedlem
Vardag 80+
Mellan Senior 31-35 år
Yngre Senior 22-30 år
Junior 17-21 år
Distansmedlem Senior
Klubbhusmedlem
Passiva seniorer
Passiva juniorer
Bagskåp
Klädskåp
Förbundsavgift*
Greenfee
Seniorer, alla dagar
Juniorer 17-21 år
Greenfee heldag
Gäster
Rabatt på totalpris

2021

2022

8600

5450
7200
7200
7200
6050
6050
750
1400
3000
5000
3700
1550
9200
9400

8900
9900
10200
-6800
7800
8100
5800
6350
800
1400
3300
5300
---9900

225000
135000

225000
135000

7250
7250

900
450
300
300

7450
8450
8550
8050
5750
---2000
900
1000
500
300
300

130/210

130/210

700/900
250/300

750/950
300/350

-200 kr

-200 kr

5450
5850
4650
1900
1900

Distansmedlem
700
Juniorer
400
*I alla medlemskategorier utom passiv, och 3års, betalar man även förbundsavgift.
** Kungsbanan medlem endast i kombination
med nybörjarkurs/nybörjare. Max två år.

700
400
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2022 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 2022 görs en stor
omstrukturering på åldrarna upp till 12 år och att bygga en större bredd.
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 2022 utveckla verksamheten med fokus på de under 12 år och fortsätta utveckla Knatte
4-7 gruppen. I åldrarna över 12 år kunna anpassa grupperna för individens kunskap, samt att öka
andelen juniorer som fyller 22 år fortsätter med sin golf. 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, bygga en bred bas för bredden och sätta en
långsiktig, hållbar organisation.
Träning:
• Nivå 1, 4-7 års verksamhet. • Nivå 2, 8-10 och 11-212 år.

• Nivå 3, 13 +.

Ekonomi:
• Ha en uppföljning av budget & ekonomi och att under 2022 har Klubbchefen fortsatt beställarroll
och budgetansvaret för JK
Organisation:
För att verkställa planering & administration finns en arbetande juniorkommitté som 2022 består av
ordförande Peter Bursell samt ledamöterna Anna Knutsson, Sanna Hansson, Per Gerharts Mikael
Järvinen, Niklas Lindgren och Rikard Grave. Med hjälp av en engagerad juniorkommitté garanteras
det att kvaliteten behålls.
Juniorkommittén/Ordf Peter Bursell
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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:
I vår nya kommunikationsplan är våra primära behov således idag att:
-Arbeta för att skapa hög nöjdhet bland medlemmar och företagspartners.
-Stärka vårt varumärke genom att konsekvent förmedla klubbens höga kvalitetsambition.
-Etablera medvetenhet kring The Inn at Bokskogen med golfpaket och övernattning.
-Tydligt positionera banan som en parkbana.
Mot bakgrund av ovanstående har målsättningen formulerats enligt följande:
-Etablera en bild av Bokskogens GK som en kvalitativ golfupplevelse i en unik miljö.
-Etablera våra värderingar bland medlemmar och i vårt närområde.
-Öka antalet gästspelare och antalet gäster till The Inn at Bokskogen.
-Bibehålla antalet aktiva företagspartners med ökat partnerindex.
Syftet med vår kommunikation:
-Kommunicera aktiviteter och värderingar till våra medlemmar och företagspartners.
-Stärka bilden av klubben som är i linje med våra ambitioner och värderingar mot samtliga
målgrupper.
-Attrahera gästspelare som dels är en inkomstkälla, men som också kan konverteras till medlemmar.
-Attrahera grupper som är ett lönsamt segment med spel- och boendepaket.
-Stärka bilden av Bokskogens GK som södra Sveriges största företagsnätverk.
Strategi
Vår strategi är att fokusera vår externa kommunikation genom sociala media, influensers samt PR i
press. Fördelarna med denna strategi är att den når människor som söker information om golf
respektive Bokskogens GK, den är kostnadseffektiv. smidig att uppdatera samt går att mäta.
Ett effektivt verktyg och hjälpmedel för att se till att kommunikationen sker på det mest smidiga och
effektiva sättet för att skapa enhetlighet och tydlighet. Den anger inriktningen för kommunikationsarbetet, det vill säga hur arbetet ska gå till. Här beskrivs budskap, målgrupper, medieval samt ansvar
och roller.
Vi måste ta en aktiv roll i att forma de associationer som målgrupperna har till klubben. Utöver vår
kvalitetsambition, för att ytterligare stärka bilden är det viktigt att vi adderar en känsla till produkten.
Detta gör vi genom att kommunicera våra värdegrunder; Glädje, Gemenskap, Ärlighet, Respekt och
Utveckling. Därför är vårt huvudbudskap: En kvalitativ golfupplevelse med känsla.
Aktiviteter
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, informativa foldrar, facebook och hemsidan
-Gästspelare i närområde är Facebook/Instagram, Google (SEO), Hemsida, Email marknadsföring,
Content marketing via influencers
-Gästspelare grupp/paketresor är Facebook/Instagram, Google (SEO), Hemsida, Email
marknadsföring, Content marketing via influencers, annonsering
-Företagspartners är Linkedin, Hemsida, Nyhetsbrev
Marknadskommittén
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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 det enkelt
och otvunget för både medlemmar och andra att framföra synpunkter på verksamheten till kansliet.
Mål
Tävlingsverksamhetens mål för säsongen 2022 är att bedriva alla våra tävlingar i tävlingsprogrammet
och att öka med antalet deltagare totalt mot 2021.
Aktiviteter
TK strävar för är att tävlingarna skall genomföras för såväl yngre som äldre golfspelare av båda könen
och skänka nöje åt nybörjare så väl som mera etablerade deltagare. En mix av olika tävlingsformer i de
olika tävlingarna, samt att vi försöker ha tävlingar som är sponsrade av 3e part och med bra prisbord.
Vi vill ha tävlingar mer event betonade och sättas upp med flaggor, beachflaggor, vepor och annat.
Golfveckan 2022 kommer återigen bli ett veckoevent där vi kommer ha fler lagtävlingar i olika former
och ha den som ett av TK huvudevent. TK kommer utveckla tävlings ambassadörer, som bistår under
tävlingar som välkomnare, starters och medhjälpare i tävlingskansli. Säsongens tävlingsprogram
kommer att publiceras på klubbens hemsida och på golf.se.
Organisation
Thomas Ahlberg och Lars Andersson på kansliet och hjälp av Johan Borglin och Anders Persson.
Utöver tävlingskommittén är ett 10-tal tävlingsambassadörer 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 tävlingsambassadörer behövs fortlöpande utbildning i golfregler,
praktik inom områdena GIT och hantering av en golftävling. Tävlingskommittén rapporterar via
klubbchefen till klubbstyrelsen.
För Tävlingskommittén/Thomas Ahlberg
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Banutvecklingsgruppen 2022
2022 blir ett år av stora projekt för BUG.
Först och främst gäller det att återställa spelytorna efter våtmarksprojektet, detta är en fantastisk
möjlighet att både förbättra hål 2KB och hål 3GB. Vi är oerhört tacksamma att få vara delaktig i detta
projekt som i största del bekostas av tredje part.
Hål 2 KB kommer upplevas som ett nytt golfhål, högersidan ramas in med vattenhinder och vänster
om Fairway skapas ett mjukt kullsystem som ger en härlig inramning.
Hål 3GB får en mer inramad högersida med ett mjukt kullsystem som slutar i befintliga greenbunkrar.
Trädplanteringar får vi avvakta med till 2023 då största delen av vår budget under 2022 läggs på att
återställa spelytor efter våtmarksprojektet. Målsättningen är att fortsätta plantera träd/buskar under
2023 i linje med vår målsättning att vara Sveriges bästa Parkbana.
Under 2022 kommer vi även påbörja etableringen av ett närspelsområde i anknytning till driving
range. Detta område kommer erbjuda möjligheter att träna på alla tänkbara typer av närspels slag.
Under 2021 återupptogs den revidering av Långtidsplanen för att till årsmötet 2022 kunna presentera
en reviderad masterplan med hänsyn tagen till en rad förändringar och förbättringar som redan
genomförts. Detta ska sedan synkroniseras med den stora långsiktiga investeringsplan som arbetats
fram.
För BUG/Peter Hanson (Ordförande),

Herrkommittén 2022
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 BOKSKOGSANDAN.
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,
i våra seriesystem och på våra infomöten.
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 2022 är:
Aktiviteter
• Uppstart med möte med info om årets olika aktiviteter någon gång i marsmånad.
• 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 för herrar och damer, tisdagar, mitten av maj till mitten av augusti, kan bokas
till 3 timmar före start. Första start c:a 17:30
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Arrangera seriespel i skåneserien 10 lag.
Anordna träningsmöjligheter i grupper.
Utflykter till andra banor vår och höst.
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 mm.
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 2022
• Bokslaget, Inbjudningstävling för damer/herrar i augusti.
• Vintergolfen varje onsdag.
• Solskensgolf måndagar 1 gång i månaden.
Utbytesgolf.
• Utbyte med Flommens GK , Örestads GK , Vasatorp GK och Kävlinge GK.
• Utbytet med Flommen sker 2 ggr/år våren borta och hösten hemma. Tävlingarna spelas över
27 hål i Ryder Cup format och är öppen för herrar 65+
• Utbytet med Vasatorp sker 2 ggr/år. Inbjudna spelare från HK och DK, 10 spelare/ klubb, med
6 herrar resp 4 damer i laget.
• Örestad vår och höst med Ryder cup känsla 16 spelare från varje klubb 18 hål. Med hcp från 7
till 22.
• Boklinge Cup, match mot Kävlinge GK spelas vår och höst, med deltagare från hela hcp
skalan.
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.
Herrkommitténs möten rapporteras till klubbchefen.
För herrkommittén/Åke Åkesson

Damkommittén 2022
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
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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. Vi kommer att följa Svenska golfförbundets rekommendationer att spelare själv väljer
tee.
Mål
Att alla kvinnliga medlemmar och gäster ska trivas och umgås på ett lättsamt sätt med golfen som
gemensamt intresse.
Aktiviteter
• Vårmöte: Vi kommer att upprepa fjolårets vårmingel utomhus i ett samarbete med Maderiet
• Onsdagstävlingar med start 09:00. En ”annorlunda ” tävling i månaden. Vi ska marknadsföra
onsdagsgolfen så att vi ökar antalet deltagare, bl. a med fortsatt satsning på att erbjuda spel
över nio hål.
• Solskensgolf på måndagar med start 17:45. Mix-tävlingar 1 gång i månaden.
• Alla Söndagstävlingar spelas mixade.
• Delta i Openserierna D22, D50, D60, D70 och Foursome. D70 med två lag.
• Delta i Skåneserien i 3 klasser med olika handicap, samt Foursome med handicap.
• Arrangera seriespel i Skåneserien Kategori 3 och foursome open. Final i skåneserien kat 1
• Träning med Bokskogens pro för de som deltar i seriespel.
• Nationell Damdag 3 juli
• Utbytesgolf med utbytesklubbar. Hinton, Romeleåsen, Kävlinge, Abbekås, Bosjökloster,
Trelleborg, Vellinge, Tegelberga och Örestad. Vi arbetar för att även 2022 ha ett eget utbyte
med Ljunghusens golfklubb.
• Solheim cup mot Flommens GK. Spelas 2022 på Bokskogen
• Utfärd med övernattning tredje helgen i september.
• 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. Äntligen efter all
corona.
• Serieavslutning för damer som deltagit i någon serie 2021. April 2022
• Höstavslutning med lunch, prisutdelning, 9-hål spel.
Gemensamma aktiviteter med HK
• Utbyte med Vasatorp 2 gånger årligen.
• Bussutflykt
• Gemensamma tävlingar arrangeras två gånger av respektive Hk och DK
• Ladies and Gents.
• 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
Damkommitténs ledamöter 2022 är: Margareta Lindh, ordförande, Carina Lindhe, Ingela Persson, Lisa
Jansson, Maj-Lis Carlström, Ann-Charlotte Nilsson och Ann-Kristin Pernryd
För Damkommittén/ Margareta Lindh
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Elitkommittén
Mål och verksamhet för 2022
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. De äldre spelarna blir som
”mentorer” för de yngre som slussas in i lagen.
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

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 sextiofem Företagspartners. Klubbens totala intäkter
från dessa Partners är totalt på cirka 3,3 mkr för 2021 och direkta omkostnader är ca 540 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 framför allt 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. Nätverkets mål är att ha 8-10 träffar per år
Aktiviteter
Under år 2022 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 all företagsgolf på Bokskogen.
Vi fortsätter utbytet med Halmstads GK’s 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 (som legat nere i pandemin). 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 2022 att arrangera ett golfevent här på
klubben med tävling och gemensam middag för alla våra Sponsorer.
Företagspoolen/ Thomas Ahlberg
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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
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 2022 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.
För Medlemsvärdarna/Thomas Ahlberg
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14.Valberedningen lämnar följande förslag till ordinarie Höstmöte 211125
Styrelse 2021 för Bokskogens Golfklubb
Peter Kollert
Vald t.o.m. 2021
Ordförande
Maria Gårdemyr
Vald t.o.m. 2021
Ledamot
Jörgen Johansson
Vald t.o.m. 2022
Ledamot
Anders Paulson
Vald t.o.m. 2021
Ledamot
Jonas Olsson
Vald t.o.m. 2022
Ledamot
Peter Hanson
Vald t.o.m. 2022
Suppleant
Emma Swanberg
Vald t.o.m. 2021
Suppleant
Filip Johansson
Vald t.o.m. 2021
Suppleant
Förslag till styrelse för Bokskogens Golfklubb 2022
Peter Kollert
Omval 1 år
Ordförande
Jörgen Johansson
Vald till 2022
Ledamot
Jonas Olsson
Vald till 2022
Ledamot
Anders Paulson
Omval 2 år
Ledamot
Peter Hanson
Vald till 2022
Ledamot
Charlotta Nordenberg
Nyval 2 år
Ledamot
Filip Johansson
Vald till 2022
Suppleant
Lotta Fransén
Nyval 2 år
Suppleant
Susanne Rönnerling
Nyval 2 år
Suppleant
Peter Hanson (föreslås till ledamot 2022), Jörgen Johansson och Jonas Olsson har samtliga ett år
kvar på sina respektive mandatperioder.
Maria Gårdemyr och Emma Swanberg har båda avsagts sig omval. På klubbens vägnar tackar vi
Maria och Emma för deras insatser i styrelsearbetet för ett bättre Bokskogen under sina år som
styrelsemedlemmar. Tusen tack och lycka till!
Valberedningens sammansättning under 2021 har bestått av Inga-Lill Lellky, Karin Mårtensson,
Christian Rosén, Thomas Egelstig och undertecknad (sammankallande/ordförande). Inga-Lill har

avsagt sig uppdraget i Valberedningen pga flytt. Övriga står till medlemmarnas förfogande
och är beredda att ta sig an uppdraget fortsättningsvis under 2022. Dessutom föreslår vi att
Anna Knutsson väljs in I Valberedningen för 2022.
Urban Thelin/Valberedningens ordförande

20 (22)

Klubbmästare 2021
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.

Damer
Louise Lindgren +18 (160)
Runa Petterson +23 (165)
Emma Wedin +25 (167)

Herrar
Gustaf Backman -4 (209)
Gustaf Hamberg -3 (210)
Christer Duvander +7 (220)

Flickor
Minna Strandqvist +26 (168)
Moa Lindgren +27 (169)
Mathilda Gerhardts +53 (195)

Pojkar
Filip Grave +4 (146)
Gustav Nottehed +33 (175)
David Andersson +34 (176)

H30
Gustaf Hamberg -14 (128)
Gustaf Backman -7 (135)
Oscar Lidhem -2 (140)

H40
John Gauffin +4 (146)
Håkan Ingvarsson +5 (147)
Rickard Trell +10 (152)

H50
Christer Duvander +2 (144)
T2 Max Wessfelt +6 (148)
T2 Jonas Olsson +6 (148)

H60
Leif Kihlén +16 (158)
Urban Thelin +21 (163)
Stefan Jönsson +26 (168)

Vi gratulerar alla årets klubbmästare!
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Info från kansliet
Vi kommer i början på december att fakturera årsavgifterna för 2022. Kom ihåg att ange
fakturanummer vid betalning. Medlem som inte betalat senast den 31 januari 2022 får en
betalningspåminnelse samt debiteras en förseningsavgift om 300 kr.
VIKTIGT. Fakturorna mejlas 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 11 december, kom och betala din årsavgift och var med i ett
lotteri om fina priser (Bland annat golfweekend i Tyskland och elvagn. Shopens stora julrea och vi
bjuder på glögg, kaffe, pepparkakor och julgodis utomhus. Maderiet har öppet och man har lättare
förtäring. Kan ändras om riktlinjer Covid-19 förändras.
Ändra din kategoristatus i tid

När det gäller ändringar inför år 2022 så är
sista chansen att göra detta den 30 november!
Det går bra att meddela oss via mejl på
info@bokskogen.com

Kansliet är bemannat alla vardagar – med
undantag för 16 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.

Tidsbokning på Kungsbanan 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
Hampus Nilsson, Camilla Lindén
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

