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l. Fastställande av röstlängd lor mötet.
2" Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt.
3. Fastståillandeavforedragningslista.
4. Val av ordf. samt sekr ör årsmötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordf skall justera

mötesprotokollet.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse for 2017.
6b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) for 2017.
7. Revisoremas berättelse över styrelsens forvaltningfor 2017.
8. Fastställande av resultat- och balansråikning samt disposition av överskott

respektive underskott i enlighet med balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet flor styrelsen lor den tid som revisionen avser.
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l2c. Yal av tre suppleanter for en tid av ett år.

12d. Yal av tuå revisorer jämte två suppleanter for en tid av ett år. I detta fall fär ej
styrelsens ledamöter deltaga.

l2e. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordftrande.

13. Behandling av styrelsens örslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Årsmötet avslutas.

Avtackning.

Övriga frågor.

Beslut om stadgeändringar eller i fräga av ekonomisk betydelse ör klubben eller medlemmar år fattas
endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Verksamhets- och ftirvaltnings- revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetftirslag, ftirslag till
miljöpolicy, styrelsens och valberedningens lorslag är utlagda på kansliet senast från 2018-01-27 och
kommer att tillhandahållas på årsmötet.
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Verksamhetsberättelse Eksjö GK

Styrelsen fär hiirmed avge verksamhetsberättelse ftir är 2017

1. Styrelsens sammansättning
Styrels.en har efter årsmötet 2017-02-05 haft fiiljande sammansättning: Nils-Åke Blom ordörande,
Claes Oster vice ordftiranden Lars Ugarph, Bengt Moberg, Anna-Lena Asplund, Johan Carlo och
Annica Eriksson styrelseledamöter. Suppleanter har varit: Rolf Bogmark, Monica Ahlenius och
Göran Leiner.

2. Kommitt6er
Ansvariga som kommitt6ordörande har under året varit:

Bankommitt6 Hans Ljung
Tävlingskommitt6 Anders Widfeldt
Damkommitt6/Seniora Annica Eriksson/Gunilla Andersson
Juniorkommitt6 Jonas Andersson/Andreas Burman
Elitkommittd (H) Jonas Andersson/Andreas Burman
Elitkommitt6 (D)
Seniorkommitt6 Owe Bjelkemyr
Budgetkommittö Johan Carlo
Fastighetskommitt6 Claes Öster
Marknadskommitte Wilhelm Sigsjö
Kommitt6 for regelkunskap Andreas Burman
och nybörjarutbildning
ULF (Utbildningsledare for ftirening) Andreas Burman
Hcp kommittö Birgltta Wemeskog Ljung, Peter Börjesson

3. Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsäret 2017 haft 1 1 protokollftirda ordinarie sammanträden och två
arbets-/ strategimöten.

\v Medlemmar: Antalet medlemmar har under året uppgått till ca 850 personer inklusive vara två
hedersmedlemmar och 33 årsgreenfee gäster. Det innebär att vi ökat antal medlernmar med 50
personer jämört foregående år. Målet att nå 900 medlernmar kiinns nu mer realistiskt, forutsatt att
inget oftirutsett intråffar. Medlemsservicen har under året fortsatt örstiirkts vad gäller bl.a.
lektioner och triining på en förbättrad driving range.

Personal: De organisations- och verksamhetsfiir?indringar som gjorts de senaste åren har ståirkt
klubbens ställning och lagt en stabil plattform for framtida utvecklig av Eksjö Golfklubb.

Banan: Banan har även i år hållit hög kvalitet hela säsongen och har frtt mycket goda omdömen
från medlemmar och gäster. Bankommitt6n har tagit fram fiirslag på ytterligare ftirbättringar ftir de
kommande 2-3 ären. Två städdagarhar organiserats, var respektive höst. Intresset för städdagarna
har drastisll minskat, vilket innebär att vi far tiinka om hur vi fortsatt skall hantera aktiviteten.

Marknad/Sponsorer: Marknadskommitt6n tagit fram en ny kommunikationsplan med bl.a.
nyhetsbrev, twitter och ftimyad hemsida. Ett antal nya sponsorer har tillkommit. Den nya
webbaserad lösning från SGF, ftir medlemsundersökningar har anvåints ett antal gånger.



:ifäti

Greenfeegäster: Drygt 4 300 registrerade gäster, har besökt klubben under året. Greenfee-
intiikterna harpasserat l,l miljonerkr, vilket iirnytt rekord flbrklubben. Hyresavtalet fiir flygeln
har sagts upp (2016) och omfirhandlats att gälla 6 månader, 15 april - 15 oktober. I detta avtal
ingår även gräsklippning och ev. snöskottning. Uppställningsplatsen fiir husvagnar Rirbättras
successivt.

Fastigheten: Ombyggnaden av reception/shop har ytterligare fbrfinats med bl.a. strirre butiksyta
fiir golfartiklar.

Restaurangen: Restauratör Thomsen & Thomsen Lunch och Catering AB har efter tre säsonger
sagt upp sitt avtal med klubben och flyttat ut. Ny restauratör, Malins Matlåda, tillträder efter
årsskiftet och håller på att fiimya/anpassa lokalema efter eget koncept. Malins Matlåda kommer
parallellt att fortsätta den egna catering verksamheten. Eksjö GK har de senaste åren haft en av de
bästa golfkrogarna i regionen. Med den nya restauratören ser vi stora möjligheter att ytterligare
utveckla restaurangdelen.

Utvecklingsstrategi Skedhultsområdet: Eksjö GK ingår i en arbetsgrupp fiir att utveckla
Skedhultsomradet. Eksjö kommun och nio andra öreningar verksamma i omradet, ingår i guppen.
Skedhultsdagen arrangerades i september ftir femte året i rad.

Klubbsamverkan: Klubbsamverkan mellan Nässjö, Vetlanda och Eksjö har under året varit
vilande med undantag fiir gemensamma tävlingar

4. Administration
Målsättningen har varit att ge sewice till styrelse, kommitt6er, egna medlemmar och gäster.
Kansliet/shopen har varit öppet alla dagar i veckan under golfsäsongen och bemannats av anstiilld
personal. Anställda på kansliet har varit Peter Börjesson (kansli) och Andreas Burman (Golfchef)

Antal medlemmar som betalat avgift under 2017 tppgätt till totalt 884. Varav 820 akliva,
31 årsgreenfee,3l passiva samt 2 hedersmedlemmar.

Vid verksamhetsårets slut 20171231 var antalet medlernmar 798 (786), vanv 665 (653) seniorer,
I 00 ( 1 01) juniorer och 3 I (30) passiva, 2 (2) hedersmedlemmar. (Siffror inom parantes visar antalet
20r6).
Fördelningen iir enl fiiljande aktiva, ej passiva:

0-12 är 17st, l3-18 år 57st 19-21 år 26st

22-30 är 55st, 3l-41 år 50st, 4l-50 är 125st, 51-60 år l55st, 61-70 åLr 164st, 7l- år 116st

5. Bankommitt6n
Banan har hållit en god och jiimn kvalit6 under hela säsongen, vilket rönt uppskattning från såväl
medlemmar som gäster. De tee-renoveringar som var planerade ftir säsongen har inte genomftirts.
Detta arbete avbröts då de renoveringar som gjordes hösten 2016 ir;rte tog sig på forväntat sätt
beroenden på dålig kvalit6 på det gräs som levererats. Under hösten har ett stort arbete gjorts ftir att
rensa upp i våra trädbestånd. Det gäller såväl gallring bland gröwe träd som sly-rensning vilket
kommer att leda till en vackrare och säkrare miljö.Under året har Bankommitt6n utarbetat en plan
fiir de kommande åren vad gäller banans underhåll och utveckling. Som underlag till denna plan
har bland annat enkätsvar från såväl Damkommittön som Gamla Grabbar anviints.

I Utvecklingsplanen - som är förankrad i EGK's styrelse - fastställs att de största kvalitetsbristerna
på vår bana är relaterade till bunkrarna och tee-ytoma. De kommande årens arbete kommer därför
att friimst fokuseras på dessa områden.
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6. Tävlingskomrnitt6n
Tävlingskommitt6n har under 2017 arrangerat bl a DM Äkta makar, Skandia Cup, Skandia tour
first, Peggens juniortävling, Höglandets Runt, Höglandets Damslag, H40 småland samt våra egna
klubbtävlingar.

2017 års klubbmiistare ?ir:

Damer Cecilia Ugarph
Herrar Charlie Andersson
Juniorer 21 Ludvig Eriksson
H30 Joel Borefors
H40 Anders Södermyr
H50 Anders Falk
H60 Anders Lindholm

!, H70 Christer Ljung
Foursome Mix Anders Falk/John Falk
KM match Jonas Andersson
KM match hcp

\!- Utdelningen av priser ftirKM och DM kommer att ske på årsmotet.

Tiiko tackar de sponsorer som har ställt upp och gett oss sitt stöd, och ser fram emot ett fortsatt gott
samarbete inftjr nästa säsong.

7. Seniorkommitt6n/Gamla Grabbar (GG)
2017 spelade vi på Skedhult från april-oktober på sommargreener och banan höll en mycket god
standard. Gamla Grabbar genomfiirde 27 tävIingar. (21 serietävlingar, 5 höglandstiivlingar och en
klubbtävling). Var målsättning fiir 2017 var att behålla antalet deltagare, men vi minskade med 4
seriespelare. Antal deltagare som betalat serieavgiften var 85 och vi hade 56 deltagare i snitt vid
serietävlingarna. Det genomfiirdes 3 extratävlingar under oktober månad.

Hans Dehlin lyckades med HIO vid en av serietävlingama.

! Ett utbyte med Tranås i matchspel har fortsatt, och med vinst ftir Tranås i år.Vi deltog i
Höglandstouren med i snitt 25 deltagare. Vid var hemmatävling var det I44 tävlande. Eksjö kom
tvåa i serien och vid slutspelet i Nässjö kom Eksjö åtta. Antal tävlande i matchspelet var 33, som
präglades av spiinnande matcher.Vår klubbtävling spelades i år på Glasrikets GK med 56 deltagare.

trädgårdsarbete m m.

Årets seriespel
Klass A
Hans Dehlin 72,6 slag

Running Eclectic
Johnny Strömberg 56,5 slag

Bringners vandringspris (klubbävling)
Lars Revelj

Matchspel
Lars Revelj

Klass B
Leif Söderberg 72,5 slag
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8. Damkommittdn
Damkommitt6n har bestått av 7 medlemmar och vi har samlats ör planeringsmöten vid 8 tillfiillen
under aret. Säsongen startade med sedvanligt upptaktsmöte 25 april. Ca 60 damer samlades till en
gemsnsam måltid i golfrestaurangen. Trivsam gemenskap med information om den fiirestående
säsongen stod på programmet. Säsongen har innehållit22tillfällen fibr damgolf med veckotävling
på tisdagar alt. onsdagar.

Vid 5 tillfiillen utspritt över säsongen spelar vi'Månadstävling" över t hål och äter en måltid
tillsammans. Manga uppskattar upplägget med tävling och gemensam måltid och år nrijda med 9
hål vid de tillf?illena. Det äir ett bra sätt att ffi med nya medlemmar då vi spelar t hål och någon
form av lagspel som av många upplevs mindre allvarligt. Medlemmar hjälp åt med att vara
ansvarig fiir våra veckotävlingar. Det fungerar väldig bra och fler blir på så vis mer inkluderade i
verksamheten. Drygt 60 damer har under året deltagit i vår damgolf. En dag i maj åkte c:a 35

damer på golfutflykt till Hook. En uppskattad aktivitet som har blivit en fin tradition.

9. Seniora kommitt6n
Golfsäsongen 2017 startade den l1:e maj, då 26 senioror infann sig med glada miner for att spela
Scramble över t hål samt att efter avslutad rond gemensamt avsluta med sopplunch. Efter lunchen
hade vi genomgång av kommande spelprogram ftir säsongen.

Inledningsvis har vi varit mellan 13 till 16 deltagare varje spelomgång, vid några tillfiillen t.o.m
20-25 spelare. Några väldigt regruga dagar så har entusiasmen varit påfallande låg. Spelet har
varierat mellan olika former av lag- och singeltävlingar. Vi har i år prövat att senarelägga starttiden
till 09.00 efter begiiran fran medlemmar. Vi upplever att det har ökat antal spelare som endast vill
spela t hål med start på hål 10. Om det beror på den senarelagda speltiden eller att man inte, av
olika skäl, vill spela 18 håI. Inte alltid komplikationsfritt for spelflödet på banan under högsäsong.
Målet ftir oss har varit att så många som möjligt ska kwrra vara med och spela, även om man inte
klarar en 18 håls-runda. Seniora kommitt6n har ftirsökt med planerade starter men det har framörts
att väntetidema blivit ör langa. Det har också framkommit önskemål om spel över 12 håI, vilket vi
ska beakta till 2018.

Eksjös senioror blev inbjudna till Tranås ör den årliga tiivlingen i samverkan mellan klubbarna den

31:a augusti. Detta event har alltid varit trevligt, men i ar fick vi ställa in p.g.a. hällande regn och
banan ståingdes. Väldigt tråkigt eftersom vi var 12laddade spelare pävåg, men vi fär se fram emot
2018 ochkommandemöte.

Startavgiften har i år varit samma som ftiregående år, 50 kr. För denna avgift har vi efter varje
runda njutit av kaffe med en hiirlig smörgås. krte mycket över till något prisbord, men vi har varit
glada ändå. Vid månadstiivling har startavgiften varit 80 kr och då har det ingått en sopplunch. Vi
ställer var ftirhoppning till styrelsen att fijrsöka lösa problemet med atthitta en ny öretagare till
restaurangen, där vi kan fortsätta med våra trevliga, gemensalnrna luncher och kaffe efter
avslutande rundor.

Lotteriftirsäljning har sponsrat prisbordet vid avslutningstävlingen den2I:asept. Priser har delats
ut till de som spelat bäst under säsongen.

Vinnare i A-klassen: Lisbeth Cohen
Vinnare i B-klassen: Marie-Louise Holtmo

I 0. Junior-/Elitkommitt6n
o Idrottsskolan genomftirdes den 2I Maj
o Eksjös olika skolar har haft pröva på tillfiillen med klubbens tränare
o 13 tråiningsveckor med c:a 40 juniorer i träning
. Peggentävling
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o Deltagande i PGA JuniorPro Am
r Deltagande i Skandia tour och Skandia Cup
o Representation under Golfensdag och Skedhultsdagen.
o Seriespelet genfiirdes på Nässjö GK. Laget bestod av John Falk, Charlie Andersson,

Gustav Andersson, Philip Sandstedt, Adam Sandstedt och Ludvig Eriksson.

11. Miljöptan
Intentionen är attarbeta efter den tidigare framtagna miljöpolicyn.

12. Kommittd fiir regelkunskap och nybörjarutbildning
Under aret har Andreas Burman utbildat ett 70-tal nyböq'are både i praktik och teori. Utbildningen
har genomfiirts enligt det nya utbildningssystemet som SGF och PGA tagit fram. Det innebär
mycket praktik även på den teoretiska biten, bl a regelvandringar och golfuett ute på banan.

13. Framstående idrottsinsatser

\-- 
14. Fastighetskommitt6n
Se punkt 3 Styrelsens verksamhet

15. Marknadskommitt6n
o Vi har genomfiirt engagemangsgolfen
o Utvecklat samarbetet md Forma Framtid. Genomfiirt av golfchefen.
o Informerat styrelsen om Marknadskommitt6ns syn på en ev. kommande swingstudio
o Avtal med två nya sponsorer. Hålkoppssponsor, JSC i Nässjö samt robotklippare till

gräsmattan framör klubbhuset, Eksjö Lantbruksservice.
o Marknadsfiirt klubben mot myndigheter och öretag genom att vi bl.a. erbjöd grattis
e golfinstruktion. Genomfiirt av golfchefen.
o Överträffat intäktsbudget med ca74.000i. Minskat kostnadema med ca 20.000:- jiimfiirt med

budget.

16. Budgetkommitt6n
Kommittöns uppgift har varit att upprätta sedvanlig årsbudget.

17. Hcpkommitt6n
Handicapkommittdn består av Birgitta Ljung, ordftjrande och Peter Börjesson, öredragande.
Kommittdn har sammanträtt i januari 2018 i samband med årsrevisionen av 2017 års handicap.
Resultatet av arsrevisionen blev att 57 medlemmar fick sitt handicap justerat. Dessa är meddelade
per mail. Löpande under året har också några medlemmar justerats utifran "allmän spelstandard".

18. TACK FÖR 2017
Ett hjärtligt tack till anställda, ideellt arbetande, sponsorer, m fl fiir, Era insatser under
året som gått.



EKSJÖ GOLFKLUBB

INTAKTER Utfall 2016-12.3 Budget 2017 Utlall 2017-12-3 Budget 2011

Gemensamma
Medlemsavgifter/Övr. avgifter
Greenfee/Branschgolf
Shop / Range/ Pro

Oxenstiemska/Flygeln
Bidrag

Komitt6intäkter
Marknadskomitt6n
Tävlingar - startavg

Övriqa intäkter

3 134 55t

1 109 86i

615 14(

33 06€

193 72(

480 85C

267 092

3 250

1 010

620

73

'175

460

50(

00(

00(

00(

00(

3 295 83{

1 141 83(

902 47a

114 42(

32 377

534 00C

148 90C

't22312

3 334 10(

1 100 00(

778 00(

100 00(

30 00(

540 00(

150 00c

50 00c

SUMMA INTAKTER 5 834 29' 5 828 50r 6 292 151 6 082 10(

KOSTNADER Ufrall2016-12-3' Budqet 201i Ufiall 2017-12-3 Budqet 201{

Gemensamma
Personalkostnader
Material-Shop/Range
Avgifter SGF/SmDF
lT, Tele, Porto, GIT
Diverse kostnader
Avskr. maskiner/inv

018 74(

255 30€

137 09i

123 01t
366 674

108 871

230 40(

22250(

142 00(

105 20(

284 20(

124 30(

'l 23205t
345 54t

144 651

48 50:

306 61:

106 65f

1 208 66t

257 00(

'142 00(

99 20(

377 80(

't01 18(

2 009 710 2 108 600 218/02a 2 185 85;
Bankommittån
Personalkostnader
Maskindrift

lnköp banmaterial, frö, sand mm

Banrenovering

Avskrivningar fordon

Avskr. bananläggning
Divarca knqlnadar

1 935 335

230 666

270 104

167 183

355 283

83 210

67 777

1 980 80(

295 00(

200 00(

160 00(

376 20(

0

38 80C

957 22'

410 87i

92 06(

1 18 57{

368 20(

c

A? AAI

2't81 131

310 80(

20s 00(

300 00(

495 31:

c

37 00(

3 109 ssr 3 050 80( 2990 421 3 529 24;

Ovriga kommift6er
Fastighetskommift6n

Tävlingskommitt6n

Junior / Elit
[\rlarknadc- I ltilodlomqknm

310 809

93 600

31 890

6R r?1

339 80(

87 00(

50 00(

85 00(

294 842

99 73:

28 02e

44 361

774 00(

139 50(

50 00(

95 00c

194 532 561 80( 466 9e 1 058 50r

Summa intäkter

Summa kostnader

5 834 29'

5 613 80(

5 828 50(

5 72't 20a

6292 15t

56/1 41t

6 082 10(

6 773 60(

Resultat före räntor mm 220 491 107 30r 650 74i -691 s0(

Räntenefto .79 51: -72001 -86 40( -80 00(

RESULTAT 140 97{ 35 30( sil34i -77',t 50(



EKSJO GOLFKLUBB

INVESTERINGAR utrail 2016-12.3. Budoet 20{7 Utlall 2017-12-3' Budset 2011

Bankommitt6n

Maskinutrustning

Bananläggning

Gemensamma

Fastighet

lnventarier

551

223 974 1 50 000

303 1 046 00(

35 00n

775 334 850 000 700 303 I 081 000

OPERATIW KASSAFLODE Uffall 2016-12.3' Budqet 2017 Ufiall2017-12-3' Budqet 20ll

Avskivningar
Resultat

lnvesteringar
Låneamorlerinoar

547 364

140 978

-775 330

-90 000

500 50c

35 300

-850 000

-90 000

474 864
564 342

-700 303
-qo oon

596 502

-771 50C

1 081 00c

-90 00c

Kassaflöde -86 98t -314 20( 338 90: -l 255 998

Tillgänglig kassa enl årsbokslut

Eget kapital enl årsbokslut

1 412 182

2 561 2s0

1 680 274

3 125 593



EKSJö GOLFKLUBB
ARSBOKSLUT 2017.12.31

Tillgångar 2016-12-31 2017-12-31

Omsättningstiltgångar
Likvida medel
Kundfordringar
Lager
lnterima fordringar
Övriga fordringar

S:a omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Byggnader
Bananläggning
Bevattningsanläggning
Mark

S:a anläqqninqstillqånqar

1 412 182

38 532

3 19;

1 453 912

1 672 996
1 837 944

147 846
242000

3 900 786

1 680 274

41 300

:
1 721 574

2967 843
768 536

147 846
242000

4126225

SUMMA TILLGANGAR 5 354 698 5847 799

Skulder och eqet kapital 2016-12-31 2017-12-31

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
lnterima skulder
Övriga skulder

S:a kortfristiga skulder

Långfristiga skulder
Beviljad checkräkningskredit
lnvesteringslån

S:a långfristiga skulder

Eget kapital
lngående eget kapital
Arets resultat

S:a eoet kaoital

24 810
10 748

117 889

153 M7

1 000 000
1 640 000

2 640 000

2 420 273
140 978

2 561 2s1

20 160
11 187

140 859

172206

1 000 000
1 550 000

2 550 000

2 561 251
564 342

3 125 593

SUMMA SKULDER OCH EGET K.APITAL 5 354 698 5847 799



BUDGET 2018 - KOMMENTARER

TOTALRESULTAT

Som framgår av resultaträkningarna så gav år 2017 ett överskott på 564 tkr, vilket är 529 tkr bättre än budget.

Denna resultatförbättring är främst hänförlig till att klubben inte slutfört ett antal kostnadskrävande åtgärder
inom restaurangen och i övrigt på vårt klubbhus. Dessa renoveringskostnader är därför inkluderade i

kostnadsbudgeten för 2018.

I kostnadsbudgeten för 2018 finns även en större kostnadsökning som är hänförlig till de renoveringar och

ombyggnader på vår bana som vi kommer att påbörja under budgetåret. Arbetena avser såväl bunkrar,

utslagsplatser som gångvägar. Dessa arbeten kommer att sträcka sig över 2 - 3 är innan allt är klart. Tempot i

detta arbete kommer dock att noga avpassas till den ekonomiska kapacitet som klubben kommer att ha under
de kommande åren.

! 
Det är främst det kostnadsöverhäng som kommer från2O!7 och de kostnader banrenoveringen medför som gör

att budgeten för 2018 visar en förlust pä77Lrkr.

Nedan kommenteras de större budgetposterna och budgetantagandena.

INTAKTER

De budgeterade medlemsintäkterna baseras på det faktiska medlemsantal vi hade vid årsskiftet plus en planerad

ökning med 50 nybörjare under 2018. Dessutom förutsätter budgeten att de av styrelsen föreslagna års-

avgifterna accepteras vid årsmötet.

I övrigt förväntas inga drastiska förändringar inom intäktskategorierna.

Det är viktigt att inse hur viktiga våra greenfee-intäkter är, dessa utgör 17 % av klubbens totalintäkter. Näst efter
våra fullbetalande medlemmar utgör greenfee-gästerna vår största enskilda intäktsgrupp.

OMKOSTNADER

Personalkostnaderna innehåller avtalsenliga löneökningar. Vidare innebär budgetförslaget att vi ökar ban-
: personalens sammanlagda arbetstid med 6 manmånader. Denna ökning är främst relaterad till de nya arbeten

som skall påbörjas under året.

Utöver ökningen av arbetstid för banpersonalen innehåller budgeten externa kostnader för banrenoveringarna.

\_ Tillsammans beräknas dessa kostnader belasta budgetåret med 300 tkr.

Renoveringsarbetena i och på våra byggnader är budgeterade till 540 tkr. Förutom arbetena i restaurangen (inkl

nytt kyl-/frysrum) har det konstaterats ett behov av att renovera taket på vårt klubbhus för att inte riskera

läckage. Hittills har det varit omöjligt att hitta någon entreprenör med kapacitet att göra en totalrenovering. För

2018 är det därför reserverat kostnader för att åtgärda de mest akuta bristerna.

Avskrivningskostnaderna planeras att öka med 120 tkr som en följd av ersättningsinvesteringar i maskinparken

samt en temporär utökning med en medelstor grävmaskin.

2018-01-06

Budgetkommitt6n

gm Hans Ljung
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Revisionsberäftelse

Eksjö Golfklubb

Vi har granskat arsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens fiirvaltning ör
råikenskapsåret 2017 -01-01-2017 -12-31 .

Det iir styrelsen som har ansvaret fiir räkenskapshandlingarna och örvaltningen. Vårt ansvar iir att
uttala oss om årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utlorts i enlighet med god revisionssed. Det innebiir att vi genomftirt revisionen ör
att i rimlig grad örsiikra oss om att årsredovisningen inte irurehåller väsentliga fel. Vi har granskat
väsentliga beslut, åtgåirder och fiirhållanden i fiireningen.

Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund ör våra uttalanden nedan.

Vi tillstyrker,

att resultatriilcring och balansriilcringen faststäIls,

att resultatet balanseras i ny räkning

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet ftir
råikenskapsåret 2017 -01-01--2017 -12-31 .

Eksjö den 18 januari 2018

z^
Owe Bjelkemyr



EKSJO GOLFKLUBB
Budget 2018

Förslag till medlemsavgifter

Seniorer
Atder 22-25 är
Juniorer 19-21
Juniorer 15-18
Juniorer -14
Flex-distans*
Come back fd medlem**
Nybörjare 1:a året
Nybörjare 2:a äret
Familjemaxavgift
Familjemaxavgift ensam
Städavgift 22 är>
Städavgift 15-21 är
Passiva
Vagnbodsplats
Bagskåp
Bagskåp el
Golfbilsplats
Generella regler:
* Flex-Distansmedlemskap/ingår 6 greenfeebiljetter. 6st 78 hålsronder alt 72 niohålsronder.
* G ree nfeeöve re nsko m me I se gä I le r ej
Come back fd ej medlem2076-2077**
I avgifisförslaget ingår medlemsovgift 400kr, resteronde ör spelavgift!

Förfierligore information kontakta kansliet, tel. 0387-73525 eller maila till kdnsli@eksjogk.se

Med reservation för felskrivning.

2018 2017 Förändring

5 300 kr 4 995 kr 305 kr
3 000 kr 2 850 kr 150 kr
2350kr 2350kr 0kr
1600kr 1600kr 0kr

300 kr 300 kr 0 kr
3 000 kr 2 850 kr 150 kr
4 000 kr 3 850 kr 150 kr
2850kr 2850kr 0kr
4 000 kr 3 850 kr 150 kr

13 400 kr 13 400 kr 0 kr
8500kr 8500kr 0kr

0 kr 300 kr -300 kr
0 kr 150 kr -150 kr

400 kr 400 kr 0 kr
150 kr 150 kr 0 kr
300 kr 300 kr 0 kr
350 kr 350 kr 0 kr
750 kr 750 kr 0 kr
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VERKSAMHETSPLAN FOR 2018

1. Styrelsens inriktning
Verksamhetsplanen bygge" på ftirviintade intäkter enligt budget. Styrelsens inriktning ftir
201 8:
o Stärka medlemskåinslan och klubbtillhörigheten, bl.a. genom ökad marknadsftiring,

medlemmars och sponsorers delaktighet och engagemang fiir klubben och regelbunden
information/dialog om verksamheten.

. Öka insatser fiir att siikrare etablera nya medlemmar.
e Banan är kiirnan i verksamheten och skall fortsatt ha hög prioritet och därmed vara en

lättskött bana med hög kvalitet, satt i relation till medlemmars och greenfeegästers

behov och klubbens resurser.
o Utveckla den operativa organisationen i klubben.
o I samverkan med restauratören anpassa erbjudanden utöver ordinarie rippettider, 7 dagar

i veckan
o Successivt ståirka butikssortimentet efter medlemmars och gästers behov.
o Stödjaklubbens ungdomsverksamhet.
o Arbeta fiir att öka medlemsantalet och diirmed introducera fler nybörjare i Eksjö

Golfklubb. Mål: min 900 medlemmar 2018 varav 600 fullbetalande seniorer och 150
juniorer.

o Verka for ökat antal greenfeegäster och branschgolf samt erbjuda övemattnings-
möjligheter. Mål: 4 500 greenfeegäster.

o Bearbetning av ortens ftiretag, med bl.a. olika paket: friskvård, fiiretagsgolf och
reklam/partnerpaket. Mål: Full täckning av hålsponsorer och reklamplatser på
drivingrangen.

o Fortsatt ha samverkansområden med Nässjö och Vetlandaklubbarna.
o Fortsatt aktirrt deltagande i arbetsgruppen for utveckling av Skedhultsområdet.
o Samverka med fiireningar och Eksjö Kommun i olika projektiaktiviteter.
o Ha beredskap och en klar handlingsplan fiir åtgiirder om intäklema awiker negativt mot

budget.

2. Administration
Kansliet/shop har målsättningen att hålla öppet samt ge service till medlemmar och gäster under
golfsäsong under foljande tider: Vardagar kl. 08.00 - 17.00, helger kl. 08.00 - 15.00. Vi
fortsätter med 10 minuter mellan bollarna samt att tidbokningen iir öppen 06.30-20.00. När
kansli ?ir stängt erbjuder vi betalning via Swish ör våra gäster.

3. Bankommitt6n
Under 2018 kommer arbetet fiilja de prioriteringar som finns angivna i Utvecklingsplanen med
fokus på bunkrar och tee-ytor. Vidare kommer gängvägar och trappor samt toalettbeståndet att
ses över. I programmet ör tee-arbetet ligger bl a att bygga nya tee-platser på hål 1. Bakgrunden
till detta beslut iir att den ek som star strax nedanör röd tee numera utgör ett alltfiir stort hinder
vid spel fran främst röd tee. I stället fiir att beskiira eken (och riskera röta) iir beslutet att
fiirlägga nya tee-ytor till höger om befintlig röd tee. Därutöver kommer vi att inleda en satsning
ör att bygga anständiga tee-platser lor våra Orange tees. I planerna fiir våra bunkrar ligger såväl
renoveringar som ombyggnader av vissa - det gäller for både green- och fairwaybunkrar.
Då Utvecklingsplanens program kommer att tungt belasta den anställda personalen behöver
Bankommitt6n fä hjälp med den löpande tillsynen/sk<itseln av vår bana. Vi hoppas diirfiir på en
stark uppslutning kring det återinftirda systemet med Hålv?irdar.



4. Tävringskommitt6n 
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Tävlingsprogrammet ftir 2018 ser ut att bli enligt ftiljandö: World Volvo Challenge, Skandia
cup, Höglandets Damslag, Höglandet runt. Dessutom kommer klubbens egna tävlingar att spelas
som tidigare år.

Liksom ftiregående år blir det utbytestävlingar mellan Eksjö, Nässjö och Vetlanda. Detta
betyder att vi kan delta i varandras klubbtävlingar utan att betala greenfee, endast startavgift
erläggs. Planen är att det blir c:a 3-4 tävlingar på respektive klubb. Aktuella tävlingar kommer
att specificeras i tävlingsprogrammet.

Tävlingskommitt6n kommer under våren att ftirkovra sig i regel- och datakunskap.
I öwigt häinvisar vi tiil TÄKO:s information på hemsidan.

5. Juniorkommitt6n/Elit
. Engagera fler medlemmar/fiiräldrar i juniorkommitt6n
o Utöka juniorträningen med en dag i veckan ör de mest intresserade
. Bjuda ut idrottsskolan till en örmiddagsaktivitet
o Bedriva juniortriining ör klubbens medlemmar
. Bjuda in kommunens skolor fiir "pröva på dag"
o Deltaga i nationellt seriespel och placera sig top 3 eller bättre.

6. Seniorkommitt6n Gamla Grabbar (GG)

Bibehålla tävlingsformema enligt 20 1 7:
o Seriespel
o Running Eclectic
o Matchspel
o Höglandstouren

Målet iir att minst behalla antalet deltagare i seriespelet, och att vinna Höglandstouren.
Vi ska liimna stöd till Eksjö GK.

I kommitt6n 2018 kommer att ingå:
Lars-Olov Johnsson, Ingemar Johansson, Bo Lindwall och Anders Rylander.

7. Damkommitt6n
Välkomstmöte med information om den kommande säsongen 24 april2018

Upplägget fiir tävlingssäsongen ser ut enligt fiiljande:
- På tisdagar en gång i månaden spelar vi en lagtävling över t hål med påöljande mätid och
prisutdelning.

- Vid fyra tisdagar spritt över säsongen spelar vi 18 hål med lottade bollar. Anmälan, startlistor
och resultat sköts av kansliet. Målsättningen iir att spela i tre klasser där c-klassen ?ir hcp -36-54.

- Öwiga veckor spelar vi 18 hål med valfri start och partner. Tisdagar och onsdagar. Lottade
bollar for den som önskar tisdag ca 16.30 och onsdagar 8.30.

- Startavgiften är alltid 50 kr som oavkortat går till prisbordet.

- Vinlotteri planeras som tidigare. Vilket är uppskattat vid månadstävlingar med måltid.
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Gemensam golfutflykt med buss gar till Wiredaholm den22 maj 2018.

lnformera om tävlingar på andra banor ftir att samordna resor mm.
Ambitionen åir att fortsätta att etgagera fler damer till verksamheten och vara samlingar.
Damkommittön kommer aktivt att söka upp damer vid t.ex. nybörjarkurser och gemensamma
träningar med Andreas Burman. Bara visa sig, kanske bjuda på fika och på så vis fänga upp nya
och gamla medlemmar.

Jobba ftir att involvera fler damer i en Fb-grupp fbr att på ett enkelt och spontant sätt hitta nya
spelpartners.

8. Seniorakommitt6n
Målsättning: Verka fiir att fä med fler damer som vill spela. Genom att anpassa så bra speltider
som möjligt som är i linje md övrigt spelflöde på banan, attvara flexibla, att åindra lite
spelformer enligt önskemål som frarnkommit från gruppen. Verka ftir och bevara en bra
gemenskap i seniora gruppen med öwiga damer och trivsel på banan.

Speltider: Torsdagar kl. 09.00 och 10.30, maj-september
Vi spelar 18-håls rundor men även l2-håls rundor
Fortsätta samverkan med Tranås

9. ULF. (utbildningsledare fiirening)
Liksom tidigare år koncentreras merparten av resurserna till utbildning av ungdomsledare.

10. Kommitt6 fiir regelkunskap och nybörjarutbildning
o Planeringsmote i mars.
o Grundutbildning ör hcp 54 planeras till våren. Äldersgränsen är 15 ar.
. Upptaktsmöte i slutet av mars eller bödan av april.

11. Marknadskommitt6n
r Genomforaengagemangsgolfen
r Sponsorintiikterna skall motsvara budget som styrelsen faststiiller.
o Marknadskommitt6n räknar med intäkter på 540.000:- och kostnader på 70.000:-

12. Miljöplan

Eksjö GK skall i sin verksamhet arbeta fiir:
o Att friimja en biologisk mångfald inom golfbanans område genom naturhiinsyn och god

skötsel samt på ett langsiktigt och hållbart sätt arbeta ör fiirbättringar.
o Att lagar och fiirordningar skall öljas och n2ir forutsättningar finns, ha en bättre

miljöpåverkan 2in vad som fiireskrivs.
o Att uppna ftirbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, materiel och

arbetsmetoder som främjar miljön.
o Att personalen är välutbildad och miljömedveten samt verka ör att klubbmedlemmarna blir

miljömedvetna.
r Att använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera ur miljösynpunkt

godtagbara varor.
o Att klubben i sin verksamhet som golfklubb blir en del av ett miljöviinligt samhiille och

öppen ftir samarbete med intressenter vad gäller miljöengagemang.
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. Att samarbetspartners och fbretag som verkar inom golfbanan minimerar negativ

miljöpåverkan och på sikt upprättar egen miljöplan. '
o Att miljöarbetet skall ftiljas upp och redovisas öppet.

13. Fastighetskommitt6n
Under ar 2018 kommer vi att fortsätta med nödviindiga underhålls- och ftirbättringsarbeten på
byggnaderna på Eksjö Golfklubb.

14. Handicapkommittdn
Handicapkommittdn har fiir avsikt att med hjälp av den nya beråikningsmetoden i EGA:s
handicapregler genomfiira2018 års Hcp-revision i januari 2019.



vALBEREDNTNGENS FöRSLAG TrLL ÅnsnnöTET 20ts-02-04

Nuvarande styrelse Vald t.om. Förslag

Ordftirande

Styrelseledamot

Suppleanter

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie

Suppleant
Suppleant

För valberedningen

Wilhelm Sigsjö
Ordforande

Nils-Åke Blom

A-L Asplund
Claes Öster
Bengt Moberg
Lars Ugarph
Johan Carlo
Annica Eriksson

Göran Leiner
Monika Ahlenius
Rolf Bogmark

Ingernar Johansson
Owe Bjelkemyr

Rolf Abelsson
Kjell Claesson

2017

2017
2018
2018
2017
2017
20r6

2017
2017
20t7

2017
2017

2017
2017

Hans Ljung

Omval 2019
Kvarstår 2018
Rolf Bogmark 2018
Omval 2019
Mikael Wåirnbring 2019
Kvarstår 2018

Mats Engelholm 2018
Johnny Strömberg 2018
Marie Sjöbrink 2018

Omval
Omval

Omval
Omval

Vald t.om

201 8

2018
2018

201 8

2018

Kristina Carlo


