
Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2021-11-29.

Ordförande Johan Hjortsberg öppnar mötet, som hålls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i 
Lerberget och hälsar 22 medlemmar välkomna.

1. Fastställande av röstlängd.
    Alla närvarande är medlemmar i klubben. Medlemsmatrikeln tillsammans med personlig             

närvaronamnteckning utgör närvarolistor och godkänns. Inga fullmakter redovisas.
                                                                                                            

2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Kallelse till höstårsmötet skickades ut via e-post till samtliga medlemmar den 6 november och 
fanns i klubbhuset samma dag, d.v.s. 3 veckor före mötet.                                                                    
Ordförande Johan Hjortsberg ställer frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
Frågan besvaras med ”ja”.

3. Fastställande av dagordning och föredragningslista.
     Klubbens ordförande Johan Hjortsberg redogör för dagordning och föredragningslista.
      Föredragningslistan godkänns och inga nya frågor anmäls.

4. Val av ordförande för mötet.
Till att vara ordförande och att leda höstårsmötet väljs Johan Hjortsberg.

5. Val av sekreterare.
Till att vara sekreterare väljs Kenneth Gustafsson.

6. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare väljs Agneta Molin och Christer Westlund.

7. Ekonomisk redovisning, delårsrapport.
Sekreterare Kenneth Gustafsson presenterar en ekonomisk redovisning per den 31 oktober 
2021. Efter en information av både intäkts- och kostnadsposter för delårsresultatet och med 
betoning främst på de positiva avvikelserna på intäktssidan med ökade medlemsavgifter och 
intäkter från drivingrange samt de utförda arbeten på HBK:s och VIK:s planer väger upp de 
något ökade driftskostnader för banan och den genomförda ombyggnationen av klubbhuset  
bedöms att det troliga slutresultatet för verksamhetsåret 2021 kan komma att sluta med ett 
plusresultat på, eller strax över 100.000 kronor. 

  

 



8. Förslag till medlemsavgifter för 2022.
Sekreterare Kenneth Gustafsson informerar om underlaget till förslag om nya medlemsavgifter 
för 2022. Han konstatera att tack vare det ökade medlemsantalet och klubbens övriga intäkter 
inte ser någon anledning att klubben skulle behöva höja avgifterna för medlemskapet för 2022 

Styrelsens förslag är därför att bibehålla de medlemsavgifter för 2022 som gäller för 2021. 

Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2022.

Juniorer < 13 år    300 kr

Junior 13-17 år    700 kr

Junior 18-21 år 1.100 kr

Studerande 22-26 år CSN 2.300 kr 

Yngre seniorer 22 – 28 år                            3.000 kr  

Seniorer 29 år och äldre 4.000 kr

Paragolfmedlemmar                                     2.000 kr

Greenfeemedlem  1.150 kr 

Års-greenfee                                                   3.550 kr

Passiva medlemmar     450 kr

Förslaget till medlemsavgifter godkänns av höstårsmötet.

                                             

  9. Förslag till budget för 2020.

Sekreterare Kenneth Gustafsson redogör för styrelsens förslaget till budget 2022. 

Intäkterna för 2022 beräknas uppgå till 3.629.000 kr och kostnaderna inklusive avskrivningar 
beräknas uppgå till 3.572.000 kr, en bruttovinst på 57.000 kr. 

Värdet för klubbens anläggningstillgångar beräknas till 900.000 kr.

Några frågeställning angående budgetförslaget ställs av mötesdeltagarna:

- De totala medlemsavgifterna har tagits upp till 1.631.100 kronor men intäktsbeloppet för     
medlemsavgifter i budgetförslaget har bara tagits upp till 1.520.000 kr.

 



Frågeställningarna besvaras av sekreteraren, att med erfarenhet från tidigare år kommer 
klubben att ”tappa” cirka 25-40 medlemmar inför nästkommande verksamhetsår, motsvarande 
ca 111.000 kr. 

Höstårsmötet godkänner styrelsens förslag till budget för 2022. 

 10. Behandling av styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner.

     Inkommen motion.
     1 motion har inkommit från medlemmen Tommy Franck.  
     Motionen ingavs till vårårsmötet den 13 april, men eftersom motionen avsåg stadgeändringar    

beslutade styrelsen vid ett extra styrelsemöte 2021-04-19 att hänskjuta motionen till  
höstårsmötet varför motionen nu behandlas.

     Klubbens ordförande Johan Hjortsberg redogör för styrelsens svar på motionen och med            
förslag till höstårsmötet att avslå motionen från Tommy Franck. 

     Ordförande ställer frågan om motionen om stadgeändringar ska antas varvid årsmötet 
besvarar frågan med ”Nej”.       

 Ordförande ställer frågan om styrelsen svar på motionen och att denna ska avslås besvarar 
årsmötet frågan med ”Ja”. 
Ordförande finner att årsmötet enhälligt beslutar att motionen ska avslås.  

                                 

11. Information.

Players 1st                                                             

    UtveckIingsgruppens ordf. Christer Westlund redovisar resultaten från vårens 
enkätundersökning Players 1. Svarsfrekvens bland klubbens medlemmar var 38 % ( 160 av 426) 
vilket  var något lägre än förväntat. Enkäten genomfördes i början av juni månad vilket kanske 
skulle fått ett annat resultat om enkäten hade genomförts lite senare på året.

De delområden som skulle besvaras var:

- Medlemskap och avgifter:  Klubbens resultat: 83 poäng

- Klubbliv: Klubbens resultat: 76 poäng

- Bana: Klubbens resultat: 77 poäng

- Ledning: Klubbens resultat: 87 poäng

- Kiosk: Klubbens resultat: 68 poäng

- Service och upplevelse: Klubbens resultat: 87 poäng

- Träning: Klubbens resultat: 83 poäng

- Träningsområdena: Klubbens resultat: 79 poäng

 



Han konstaterar sammantaget att klubbens resultat är bättre än genomsnittet av landets 
klubbars resultat som deltog i undersökningen. Han konstaterar också att resultaten utgör ett 
bra underlag för kommande förbättringar som klubben kan åtgärda för att bli bättre. 

       Banan och dess utveckling
    Banchefen Karl-Gustav Holmgren informerar om de olika förändringar som kommer att ske 

under kommande verksamhetsår.

Hål 2
Ny väg mellan 1:ans green bort till 2:ans tee kommer att utföras under början av 2022.

      
     Hål 5
       Uppgrävning och ny dräneringsledning väster och öster ut från dammen på hålets vänstra sida. 

Arbetet kan påbörjas så snart vädret tillåter.

Hål 4
       I ett samarbete mellan Flygklubben, Golfklubben och NCC kommer en ny vall att anläggas på 

norra sidan av hålet in på Flygklubbens landningsbana. Detta arbetet är än så länge bara på 
projekteringsstadiet. Ytterligare samråd kommer att hållas mellan parterna.
Trädraden mellan hål 4 och hål 9 kommer att avverkas och kommer att ersättas med nya träd 
av annan trädart.

                                                            
        Entré och Kansli

Banchefen informerar också en kommande ombyggnad/renovering av entréen och kansliet där 
det ska nytt ytskikt (väggar och tak), Ny el, Förbättrat WIFI, och Elektronisk anslagstavla. 
Dessutom kan entrédörren bytas till dörr med automatisk dörröppnare.

        Belysning på drivingrangen

        Eftersom det från medlemmar framförts önskemål om belysning av drivingrangen har 
banchefen varit i kontakt med Range Servant som kommer att ge en demonstration av hur en 
presumtiv belysning kan fungera. Demonstrationstillfälle kommer senare att meddelas till 
klubbens medlemmar. 

                                                                                                                                                
  RUFF Helsingborg

Vice ordf. Kenneth Carlsson informerar om möjligheter till inomhusträning för intresserade 
medlemmar. Klubben har fått möjligheter för klubbens medlemmar att utnyttja en ny 
golflounge på Väla Norra.  Klubbens medlemmar kan där få rabatterade möjligheter att prova 
på den nya anläggningen. Mer information kommer till klubbens medlemmar.
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