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Hösten 2020
Ingarö Golfklubbs medlemstidning

Ordförande har ordet
När dessa rader skrivs har våra golfbanor varit stängda i ett par veckor. Skogen är nu öppen
med vintergreener. Årets golfsäsong har på många sätt varit annorlunda. Vi har alla påverkats
i många former av den rådande pandemin och vi är långt ifrån igenom den. Golfen i Sverige
och inte minst på vår egen anläggning har fått en nytändning, självklart med stöd av att golfen
som sport har kunnat utövas utan en alltför stor påverkan av pandemins restriktioner. Antalet
golfspelare, både nya och gamla, har exploderat. Ingarö Golfklubb är en av golfklubbarna
som sticker ut i Golfsverige som en av de 10 klubbar som vuxit mest i antal nya medlemmar.
Låt oss hoppas att denna ny-renässans för golf står sig under kommande år.

Vår egen golfanläggning har utöver många nya medlemmar genomgått en hel del förändringar
under året. Under våren tillträde Wilhelm Burman som ny klubbchef och VD. Wille har med
sin entusiasm, energi och golfkunnande startat en positiv förändring i IGK med ett ökat fokus
på klubbkänsla, nytändning av vår juniorverksamhet och på många sätt skapat en
välkommande atmosfär på klubben. Tillsammans med styrelse, pro och kansli har Wille aktivt
arbetat med att rekrytera nya medlemmar såväl som ett stort antal återvändande medlemmar
till klubben.

Vårt pro Daniel Olsson med kollegor har haft ett intensivt och positivt år med många välfyllda
nybörjarkurser och högt tryck i shopen. På kansliet har ni medlemmar fått bekanta er med ett
nytt ansikte. Emelie Krusell har kommit in i kanslirollen på ett fantastiskt bra sätt och är
uppskattad av våra medlemmar.

Craig Koch har tillsammans med sitt team återigen gjort ett enormt fint arbete med våra banor
som trots en väldigt hög belastning varit i ett fantastiskt skick. Vi som medlemmar ska vara
stolta över att ha så skickliga banskötare under Craigs ledning. Med Craigs fingertoppskänsla
kunde vi under sensommaren öppna alla hålen på Skogen. Ni medlemmar har med stor
entusiasm tagit er an ombyggnaden på ett härligt sätt och Skogen är nu nära att vara lika
efterfrågad att spela som Ängen.

Vår restaurang under ledning av Daniel Lindén har upplevt ett uppsving under det gånga året
stött av både nya och gamla medlemmar samt av en uppfräschning av uteplatsen med
markiser och ny stenmursinramning.

Jag vill poängtera vikten av att vi som medlemmar stödjer såväl vår restaurang som vår pro på
klubben. Vid sidan av två banor med hög kvalité är både restaurang och golfshop av stor vikt
för att vi ska uppfattas som en attraktiv golfanläggning att besöka av såväl våra medlemmar
som gäster.

Styrelsen har i år välkomnat ett antal nya ledamöter vilket varit nyttigt med nya injektioner
och tankar. Arbetet i styrelsen har påverkats av pandemin och flertalet av mötena har
genomförts helt eller delvis via Teams. Uppdatering av klubbens vision har påbörjats, vilket
skapat en plattform för 2021 års styrelse att under kommande år fullfölja och presentera
vision och framtidsplan. Inför året hade styrelsen en ambition att lägga fram ett genomarbetat
förslag kring markfrågan för medlemmarna att ta ställning till. Tyvärr har det p g a pandemin
inte varit möjligt att kalla till ett stormöte kring markfrågan utan det får styrelse och Wille
återkomma med under 2021. Wille för löpande en dialog med kommunen men inga beslut
kommer att fattas utan att medlemmarna får ta ställning till ett genomarbetat och
välinformerat förslag om hur vi kan utveckla markområden.

Klubbens ekonomi är i ett mycket gott skick och VD/klubbchef har god kontroll över den.
Med en stabil ekonomi och årligen positiva resultat har Ingarö Golfklubb en lovande framtid
och det finns utrymme att göra nödvändiga anpassningar på både golfbanorna och
klubbhusomgivningen för att se till att vi har en attraktiv anläggning för såväl våra
medlemmar som gäster.

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort och varmt tack till två trotjänare i styrelsen,
Dick Kjellberg och Bo Söder, som tillsammans med undertecknad nu valt att inte kandidera
för nästa års styrelse. Dick och Bosse har med sina kompetenser varit av stort värde för
golfklubben.

Jag vill samtidigt passa på att önska styrelsen för kommande verksamhetsår ett stort lycka till.
Valberedning har gjort ett gediget arbete med att ta fram en välkomponerad styrelse som
kommer ha goda förutsättningar att tillsammans med Wille leda klubben framåt.

Varmt välkomna på årsmötet den 8 december som i år kommer att ske digitalt.

JP Larsson
Ordförande

Verksamhetsplan 2021
Proverksamheten
Daniel Olsson och hans team fortsätter att driva instruktörsverksamheten samt shop och
driving range under säsongen 2021.

Reception och kansli
Receptionen är öppen alla dagar under golfsäsongen och ger medlemmar och gäster service
kring spelet på våra banor. Bemanning i receptionen sker i huvudsak med vår egen personal,
kompletterad med säsongsanställd personal.
Ekonomikrets i Roslagen AB är oss behjälpliga med ekonomihanteringen även under 2021.

Restaurang
Just nu pågår urvalsprocess för ny krögare inför nästa säsong.

Idrott
Klubben siktar på att ha representationslag i alla kategorier i Stockholms seriespel.
Träningsverksamheten för juniorer kommer att organiseras och ledas av kansliet och
juniorkommittén men utföras av våra pron.

Banorna
Fortsatt arbete på Ängsbanan med etablering av den mix av grässorter som vi vill ha på
greenerna. Ett antal mindre projekt på flertalet hål på båda banorna för att förbättra
spelupplevelsen.

Ekonomi
I början av 2021 kommer vår kassabehållning vara ca 7,6 mkr. Till denna budgeteras
resultatet om 300 tkr plus avskrivningar om 1,9 mkr. Investeringar på 2mkr. Amortering till
Nordea kommer att ske med ca 650 tkr. Koncernen beräknas således få ett negativt kassaflöde
på 475 tkr och en utgående kassa på 7,1 mkr (se finansplan)
Se separata bilagor för budget, investeringar och kassaflöde inklusive femårig finansplan.

Wilhelm Burman
Klubbdirektör

Budget 2021

IGK
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Spelavgifter
Övriga intäkter
S:a års-och medlemsavgifter

2021
2020 2020
Budget Prognos Budget

IGAB
2019
Utfall

2018
Utfall

2017 2021 2020 2020
Utfall Budget Prognos Budget

1 790

1 928

1720

1 636

1 724

1725

80
1 870

117
2 045

145
1 865

84
1 720

148
1 872

210
1 935

Övriga externa intäkter
Greenfee
Företagsgolf och sponsorer
Uthyrning vagnar/golfbilar
Övrigt
S:a övriga externa intäkter
Övriga intäkter
Hyresintäkter
Klubbverksamhet
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

9 386

9 094

8 611

8 279

9 656

9 848

9 386

9 094

8 611

8 279

2 630
375
275

3 873
231
276

2 000
300
250

2 391
286
282

2 288
252
311

2 178
335
190

3 281

4 380

2 550

2 959

2 851

2 703

175

175

655

215

136

556

79
254

79
254

90
745

144
359

476
613

310
866

100
469

100
517

450

569

617

2 319

2 355

2 270

2 289

2 488

477
114
0
409
314
454

813
77
410
78
318

400
82
0
476
326
450

466
89
0
434
323
403

400
141
0
448
300
311

1 767

1 696

1 734

1 715

1 600

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNING
Avskrivningar

552
-286

659
-284

536
-222

574
-225

888
-223

Resultat före fin. Int/kost
Ränteintäkt/försälj egna aktier
Räntekostnader
Extra ordinära intäkter/kostnader

266

375

314

379

2 088

-121

-200

665
0
-171

15

-148

349
77
-158

-217

-197

118

254

114

191

495

166

182

SUMMA KOSTNADER

RESULTAT FÖRE SKATT

2017
Utfall

9 848

100
275
30
405

KOSTNADER
Banan
Lokaler och fastighet
Kansli
Marknadsföring
Avgifter
Klubbverksamhet
Personal

100
250
216
566

2018
Utfall

9 656

100
210
0
310

SUMMA INTÄKTER

100
350

2019
Utfall

2 501 13 192 14 482 12 681 12 412 12 075 11 848

2 499
664
986
73
313

2 499
668
1 331
103
258

2 659
875
537
140
634

2 878
851
307
63
312

2 363
746
372
49
363

2 263
840
542
140
351

6 689

5 733

5 761

5 706

5 399

5 745

1 955 11 224 10 592 10 606 10 118

9 292

9 881

405
150
0
459
348
593

546 1 968 3 890 2 075 2 294 2 783 1 967
-178 -1 589 -1 802 -1 753 -1 943 -2 055 -1 835

-181

322
20
-170

352
0
-147

728
27
-192

132
33
-282

1 907

172

205

562

5 493

Finansplan

Investeringar
Baninvesteringar
Skogsbanan
Ängsbanan
Summa baninvesteringar

Prognos
2020
-809
-100
-909

Budget Prognos Prognos Prognos
2021
2022
2023
2024
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-500
-500
-500
-500

Övriga investeringar
Investering i klubbhuset
Investering i arbetsmaskiner
Summa övriga investeringar

-102
-1 000
-1 102

-300
-1 200
-1 500

-300
-1 000
-1 300

-300
-1 000
-1 300

-300
-1 000
-1 300

Summa investeringar

-2 011

-2 000

-1 800

-1 800

-1 800

Kassaflöde
Kassa vid årets början
Rörelsens resultat
Återläggning avskrivningar
Kassaflöde från rörelsen
Baninvesteringar
Investeringar i klubbhuset
Investeringar i arbetsmaskiner
Netto korta skulder/fordringar
Amortering banklån
Årets kassaflöde

7 837
1 900
1 875
3 775
-909
-102
-1 000
-1 357
-650
-243

7 594
300
1 875
2 175
-500
-300
-1 200
-650
-475

7 119
300
1 700
2 000
-500
-300
-1 000
-650
-450

6 669
300
1 700
2 000
-500
-300
-1 000
-650
-450

6 219
300
1 700
2 000
-500
-300
-1 000
-650
-450

7 594

7 119

6 669

6 219

5 769

Kassa vid årets utgång

Förslag till årsavgifter 2021

Medl.avg.

Spelavg.

Årsavg.

Kallelse till Föreningsstämma i Ingarö Golfklubb
Härmed kallar styrelsen för Ingarö Golfklubb till årsmöte den 8 december 2020 klockan
18.00 på Ingarö Golfklubb, Fågelviksvägen 1, 134 64 Ingarö. Anmälan om deltagande
görs till info@igk.se. På grund av COVID-19 uppmanas medlemmar att rösta via ombud
genom att lämna fullmakt. På så vis kan antalet deltagare på stämman begränsas.

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Beslut om styrelsens förslag till ändring av stadgar enligt Bilaga 1.
7. Fastställande av medlemsavgifter
8. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
9. Beslut om:
a) Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret
b) Val av ordförande för en tid av ett år
c) Val av tre ledamöter i styrelsen för två år
d) Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
e) Val av två ledamöter samt en ordförande i valberedningen för tiden fram till nästa årsmöte
f) Val av ombud till GDF-möte
10. Behandling av inkomna motioner
11. Val av föreningens representant till bolagsstämman i IGAB
Stämmans instruktioner till hur representanten ska rösta i IGAB
12. Övriga frågor

Styrelsen för Ingarö Golfklubb

Förslag stadgeändring i Ingarö Golfklubb
Bakgrund.
Vid årsmötet i juli fick styrelsen i uppdrag av stämman att utvärdera ordningen med 2
årsmöten. Styrelsen föreslår i förslaget att vi återgår till ett årsmöte på våren och att höstmötet
tas bort. Anledningen är att styrelsen finner flera skäl att samla alla beslut till ett årsmöte
istället för dagens två möten. Vidare finner styrelsen att möjligheten att kalla till ett
extramöte, oavsett tidpunkt på året, kvarstår när beslut i medlemsfrågor krävs innan ordinarie
årsmöte.
Förslag.
Styrelsen föreslår att § 15 med följande lydelse:
§ 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE
Vårmöte och Höstmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av
juni månad respektive före utgången av december månad.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före respektive möte
tillsändas medlemmarna via brev (inlämningsdatum) eller e-post, om sådan är registrerad i
medlemsregister, och finnas tillgänglig på klubben. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, samt inkomna motioner med
styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på
kansliet samt tillhandahållas på vårmötet.
Budget- och verksamhetsplan, förslag till avgifter och kapitaltillskott, styrelsens och
valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall senast en
vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på kansliet samt tillhandahållas på
höstmötet.
Ändras till följande lydelse:
§ 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE
Årsmötet är golfklubbens högsta beslutande organ och skall hållas före utgången av april
månad.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast två veckor före mötet tillsändas
medlemmarna via brev (inlämningsdatum) eller e-post, om sådan är registrerad i
medlemsregister samt finnas tillgänglig på klubbens hemsida. Kallelsen skall tillsändas minst
en medlem per hushåll.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, samt inkomna motioner med
styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet, i digitalt format
samt i skriftligt format på kansliet och tillsändas medlem som så önskar.
På årsmötet skall framlagd budget- och verksamhetsplan godkännas. Vidare skall årsmötet
godkänna den till medlemmarna aviserade årsavgiften och eventuella kapitaltillskott.
Årsmötet skall även fatta beslut av styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna

motioner med styrelsens yttrande. Samtliga handlingar skall senast en vecka före årsmötet
finnas tillgängliga på kansliet samt tillhandahållas den medlem som så begär.
Styrelsen föreslår att § 21 med följande lydelse:
§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor (information och diskussion).
Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras.
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter för klubben och övriga avgifter, verksamhetsplan
samt budget för nästkommande verksamhetsår.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret.
8. Val av:
a. Klubbens ordförande för en tid av ett år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta.
d. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande samt därtill en ledamot som utses av styrelsen för en tid av ett år.
e. Ombud till GDF-möte.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Ändras till följande lydelse:
§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter för klubben och övriga avgifter, verksamhetsplan
samt budget för innevarande verksamhetsår.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret.
12. Val av:
a. Klubbens ordförande för en tid av ett år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta.
d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
e. Ombud till GDF-möte.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Valberedningens förslag till årsmötet i Ingarö Golfklubb
Samtliga val avser tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma våren 2022 om styrelsens
förslag om ändrade stadgar bifalles.

Ordförande

Bo Emanuelsson

Val på 1 år

Nyval

Ledamot

Sofia Brorsson

Val på 2 år

Nyval

Ledamot

Elisabeth Ankarcrona

Val på 2 år

Nyval

Ledamot

Martin Zetterberg

Val på 2 år

Omval

Ledamot

Mia Stånge-Granberg

1 år kvar

Ledamot

Carmen Bergman

1 år kvar

Ledamot

Mikael Eriksson

1 år kvar

Ledamot

Gerry Sommensjö

1 år kvar

Avgående ledamöter
Dick Kjellberg
Jan-Peter Larsson
Bo Söder

Revisorer
Ordinarie revisor

Revisionsfriman R 3 med ansvarig revisor Fredrik Lundberg

Revisorssuppleant

Benny Svensson, R 3

Föreningsrevisor

Sten Ramel

Valberedningen
Anders Jonsson

Yvonne Edblad

Wolf Paul

Valberedningens motivering till förslagen
Då ordförande Jan-Peter Larsson och ledamöterna Dick Kjellberg och Bo Söder avböjt omval
så har valberedningen efter intervjuer med samtliga styrelseledamöter och kontakter bland
medlemmar gjort ett upprop bland medlemmarna för att få förslag på lämpliga kandidater till
styrelsen.

Upprop
I uppropet framgick att vi hade behov av dels juridisk kompetens och kompetens inom
kommunikation och sociala medier.
Vi fick ett bra gensvar från medlemmarna och ett tiotal föreslagna namn som vi varit i kontakt
med.
Många bra och kompetenta personer som vi avser att beakta inför kommande år.
Varmt tack för detta engagemang!

Ordförande
Till ny ordförande föreslår valberedningen Bo Emanuelsson.
Bo är 64 år och har en lång karriär i näringslivet som VD och styrelseledamot i ett flertal
bolag.
I IGK är Bo en välkänd person som varit medlem i många år, varit ordförande i junior &
elitkommittén, styrelseledamot i IGK och med ett varmt hjärta för golfsporten och IGK.
Valberedningen bedömer att Bo har alla förutsättningar för att kunna leda IGK i nästa fas av
klubbens utveckling.

Ledamot
Till ny ledamot föreslår valberedningen Sofia Brorsson.
Sofia är 47 år och har en karriär inom utbildning och forskning inom idrottsområdet.
Fram till augusti i år var hon i tre år näringslivschef i Värmdö Kommun och innan dess på
Tillväxtverket.
I september tillträdde hon som prefekt på GIH, Gymnastik och Idrottshögskolan.
Sofia med familj är idoga golfare i IGK.
Valberedningen bedömer att Sofia på ett utmärkt sätt fyller kompetensbehovet inom
kommunikation och utöver detta ett starkt tillskott i styrelsearbetet med kopplingar till
Värmdö Kommun och dess näringsliv.

Ledamot
Till ny ledamot föreslår valberedningen Elisabeth Ankarcrona.
Elisabeth är 70 år, mångårig medlem i IGK och sommarboende på Ingarö.
I sin civila gärning är Elisabeth jurist inom försäkringsbranschen med arbetsrätt som
specialitet.

Valberedningen bedömer att Elisabeth på ett bra sätt kan stötta styrelsen i de olika juridiska
spörsmål som kommer upp.

Ledamot
Till omval föreslår valberedningen Martin Zetterberg.
Martin är 43 år uppvuxen på IGK sedan junioråldern.
En mycket duktig och hängiven golfare med brett kontaktnät i klubben.
Martin arbetar som säljare av golfutrustning och besöker golfklubbar runt om i länet vilket ger
honom god insikt i golfklubbsverksamheten samt golfens utveckling i stort.
Tidigare i karriären har han arbetat med inköp och upphandlingar av byggprojekt.
Valberedningen bedömer att Martin är en fortsatt bra tillgång för styrelsearbetet i IGK.

Kallelse till extra bolagsstämma i Ingarö Golf AB (publ)

Härmed kallar styrelsen för Ingarö Golf AB (publ) aktieägarna till extra bolagsstämma
klockan 18.00 den 8 december 2020 på Ingarö Golfklubb, Fågelviksvägen 1, 134 64
Ingarö. För deltagande krävs dels att vara införd i Bolagets aktiebok senast den 1
december 2020, dels att anmälan om deltagande inkommit till Bolaget via mail
info@igk.se eller med brev, senast den 1 december 2020. På grund av COVID-19
uppmanas aktieägare att rösta via ombud genom att lämna fullmakt. På så vis kan
antalet deltagare på stämman begränsas.

Dagordning
1. Val av ordförande för dagens årsstämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
7. Val av styrelse och revisor med suppleant
8. Övriga frågor
9. Mötes avslutande

Styrelsen för Ingarö Golf AB

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma i Ingarö Golf AB
Valberedningen har följande förslag till val av styrelse och revisorer intill nästa ordinarie
bolagsstämma.

Ordförande

Bo Emanuelsson

1 år

Nyval

Ledamöter

Mia Granberg Ståhle

1 år

Omval

Michael Eriksson

1 år

Omval

Carmen Bergman

1 år

Omval

Gerry Sommensjö

1 år

Omval

Martin Zetterberg

1 år

Omval

Sofia Brorsson

1 år

Nyval

Elisabeth Ankarcrona

1 år

Nyval

Sedan ordinarie årsstämma är revisorer redan valda intill ordinarie årsstämma 2021:
Revisor

Revisionsfriman R 3 med ansvarig revisor Fredrik Lundberg

Revisorssuppleant

Benny Svensson, R3

Valberedningen
Ander Jonsson

Yvonne Edblad

Wolf Paul

Greenkeeper’s corner
2020 season began early for all. With the Winter being so mild, we were able to continue on
with the construction work, on the skogsbanan during the month of January.
Ängsbanan opened at the start of April in good condition and the season begun.
Skogsbanan opened with 12 holes as we continued on with the redevelopement.
The season was a busy one for us but an enjoyable one. It was good to see so many people out
playing golf each day, and with alot of new faces/members around the club. We were also
kept very busy getting the final holes on skogsbanan ready for the opening in August.
The new holes on Skogsbanan, I am very happy with the results we got. I can’t thank my staff
enough for all the hard work and extra hours to get the holes ready for play in August.
With season over we now start to look towards next season. We have some small projects for
over the winter and also got some fixing and repairing on some greens on the Ängsbanan, that
started to struggle towards the end of the season. I am hoping to have them back to normal in
the spring.
I hope you all enjoyed your time playing on the courses and happy with the new design of the
Skogsbanan. We look forward to seeing you all again next year, and from Myself and my
greenkeeping crew, we wish you a happy christmas and New Year.
Thanks
Craig

Juniorkommittén 2020
Efter några års frånvaro har klubben nu en juniorkommitté igen. På vår nya klubbchefs
initiativ var vi i våras ett antal föräldrar som tog oss an uppgiften. Vi aktiva föräldrar är
följande: Joakim Lobelius, Christian Agerberg, Jens Lindberg, Helena Breitung och Thomas
Folcker. Klubbchef och pro bjuds in vid behov till mötena.
Under detta första år har vi fokuserat på att klubbens juniorer och nya juniorer skall känna sig
välkomna och att detta är en plats för dem, att både ha roligt och att få möjligheten att
utvecklas. Lägg till att vi har börjat gjuta grunden till en verksamhet som både skall växa och
utvecklas mycket under de närmsta åren. Eftersom vi bildades i slutet på april drog vi ganska
snabb slutsatsen att vi inte kan bygga Rom på en dag utan för att göra någonting bra behöver
vi ta ett steg i taget, ett slag i taget som vi golfare säger. Vi insåg att själva träningsdelen,
träningsgrupperna som Daniel skötte tillsammans med Fritte och Fredrik fungerade mycket
bra, därför valde vi att fokusera på tre huvudsaker detta första år. Dessa var/är:
Team Ingarö, där lagledarna Jens och Christian har gjort ett megajobb. Mer info nedan. I
korthet formaterade de ett fantastiskt team som har haft kul hela sommarhalvåret och
verkligen blivit ett lag. Lägg där till att det var många år sedan så här många IGK-juniorer
representerade klubben i tävlingar runt om i distriktet. Den absolut största framgången för
Team Ingarö under 2020 är alla de skratt och glada stunder vi fått uppleva tillsammans. Vi
skriver vi för det känns som om kommittén verkligen är en del av verksamheten.
Aktiviteter, för att alla skall känna sig välkomna behövde vi snabbt dra igång aktiviteter. Vi
skapade en ”Söndagstävling” som var öppen för alla juniorer som ville känna på känslan av
att tävla. Denna tävling arrangerades 6 söndagar under våren och 5 söndagar under hösten. Vi
genomförde en ”Juniordagen” i juni som blev mycket lyckad och uppskattad. I samband med
Söndagstävlingarna så skapade vi andra aktiviteter för att stärka trivseln och glädjen i att
träna, spela golf.
Gjuta grunden för 2021, Vi har gått igenom allt som behövs inför framtiden, vad behövs i
form av träning, upplägg, kommunikation, administrativt arbete, kontakt med förbundet etc.
Vi som har påbörjat detta arbete har haft kul och vi längtar stort efter våren så vi kan få
fortsätta skapa förutsättningar för både små och stora juniorer. Har ni minsta fråga eller
fundering så ring eller mejla undertecknad när ni vill. Är det så att just du känner att du vill
vara med i vårt roliga arbete - hör av dig! Eller om just du känner någon som skulle passa in –
be den personen höra av sig! Vi skulle behöva utöka kommittén med åtminstone två personer
till.
Team Ingarö
Vid pennan - Lagledare Jens Lindberg:
Vilken nystart på verksamheten det blivit under året. De juniorer som gillar att träna och tävla
tillsammans har under året tränat två gånger per vecka. Två hemmavarande proffs har
dessutom stöttat upp i träningen, -vilket varit mycket uppskattat. Under året har Team Ingarö
spelat bland annat Lilla Stockholmsligan där man nådde till finaldagen. Flera av våra juniorer
har under året varit och spelat tävlingar på Teen Tour och Rookie Tour. Team Ingarö har sin

egen Pelikan Cup, en egen tour med finalspel hösten 2021. Det är härligt att vi möter så
mycket entusiasm och engagemang för Team Ingarö bland medlemmarna på klubben och
lagledarna Christian Agerberg och Jens Lindberg Ankelstam utlovar att det kommer hända
mycket i och kring Team Ingarö under 2021.

God Jul och Gott Nytt År önskar Juniorkommittén
Kontaktuppgifter:
Juniorkommittén: Joakim Lobelius, 0708200806, junior@igk.se
Team Ingarö: Jens Lindberg, 0725826494, junior@igk.se

Damkommittén 2020
IGK-damernas golfsäsong 2020 har varit annorlunda i jämförelse med föregående års. Trots
rådande förutsättningar har vi haft många och roliga sammankomster. Efter vårens inledning,
då allt ställdes in, hade vi i kommittén diskussioner om hur vi skulle kunna arrangera
aktiviteter trots tävlingsuppehållet. Hur kan man gemensamt spela golf utan samlingar, inga
prisutdelningar och ingen manuell hantering av scorekort? Det gick väldigt bra!
Onsdagsgolfen döptes om till ”Fokusgolf” där fokus var olika träningsmoment, kopplade till
Daniels damträning (tisdagar). Det kunde t.ex. gälla antalet puttar nio första hålen, eller
antalet fairway-träffar etc., ibland individuellt och ibland som lag. Innan start hade vi
gemensam uppvärmning utomhus med Sara från Ingarö Hälsoverkstad. För övrigt spelade vi
vanlig PB, 18 hål. Scorekort fördes via Ontag (digitalt) eller manuellt på scorekort som
mailades till tävlingsledningen. Tävlingsledningen registrerade i efterhand hemifrån. När det
senare under sommaren blev OK att anordna tävlingar, hade vi gemensam avslutning och
prisutdelning av Fokusgolfen på restaurangen. Vi kunde, trots rådande restriktioner, spela golf
tillsammans. Det blev väldigt uppskattat och det känns som att vi är på rätt väg när det gäller
att få till en bra klubbkänsla. I år var vi många fler deltagare än föregående år och flera nya
ansikten tillkom.
I år prövade damkommittén, i samråd med restaurang och klubbchef, att anordna afterwork
(AW) varannan fredag under juli och augusti. Först spelade vi 9 hål på Ängen och därefter
AW för alla i restaurangen som hade bra erbjudanden. Det blev populärt och vi hoppas kunna
fortsätta med det nästa år.
Onsdagseftermiddagsgolfen genomfördes även i år med Ingela Karlström som värd. Tre
bollar fanns reserverade varje onsdag kl. 18.00. Det var bara att dyka upp på första tee för att
där göra bollindelning. Spelform och antalet hål som skulle spelas gjordes upp på plats, en del
spelade 9 hål och andra 18 hål. Tanken med eftermiddagsgolfen är att de som inte kan spela
dagtid åtminstone har chansen att spela med andra damer en eftermiddag per vecka.
Flera tävlingar, som vi normalt brukar genomföra, ställdes in i år, bl.a. Ladies Invitation.
Förhoppningsvis kan vi genomföra dem nästa säsong.
Vi i damkommittén har haft en hel del att göra under säsongen men det har bara varit positivt.
Det är tack vare er damer som deltagit och visat uppskattning samt att vi själva har fått göra
det vi gillar; träffas och spela golf. Det har också varit väldigt positivt att klubben har lyssnat
på vad vi velat genomföra och låtit oss göra det. Om något har strulat har kansliet alltid hjälpt
oss att lösa det på bästa sätt, tack Emelie!
I dagsläget är vi fem (5) som är med i kommittén. Vi behöver bli fler. Om du har intresse av
att vara med, hör av dig till DAM@IGK.SE. I januari drar vi igång med planering inför
säsongen 2021. Vad tycker du att vi ska satsa på kommande säsong? Svar på det skickas till
DAM@IGK.SE .
Tack för i år och vi ses snart igen på klubben.
IGK damkommitté:
Ingegerd Olsbro-Fehrm (ordf.), Harriet Ahlström, Marianne Björklund, Monica Sundström,
Ina Ununger

Veterankommittén 2020
Veterankommittén och IGKs ledning har noga följt Folkhälsomyndighet och Svenska
Golfförbundets råd beträffande golftävlingar under 2020 vilket gjort att vi fattat beslutet att
inte arrangera tävlingar under Tävlingssäsongen 2020. Våra spelare tillhör riskgruppen 70+,
många är runt 80 år och är extra utsatta. Normalt när vi arrangerar tävlingar har vi startfält
runt 80 personer vilket ligger långt över samlingar på 50 personer. I skrivande stund ligger
siffran för grupp på 8 personer. Vi måste också tänka på de tävlingsledare som skall hantera
scorekort och resultathantering att de inte blir utsatta för smitta.
Veterankannan genomförd med 37 deltagare. När man deltar i Veterankanan är det mer likt
sällskapsspel där det inte är så stora grupper som träffas samtidigt.
Nytt för i år var att de som blev utslagna i första omgången blev inlottade i Tröstturneringen.
Detta försäkrade att man fick spela två omgångar vilket var uppskattat. Veterankannan
erövrades av Erkki Kiili med Claes-Göran Wangerheim på andra plats. Veterankannans
Tröstturnering erövrades av Kjell Henriksson med Christer Westman på andra plats
Nu ser vi fram mot en ny säsong 2021
Veterankommittén ser verkligen fram emot att Coronapandemin avtar så pass att vi kan
organisera en Vår- och Hösttour 2021 utan att befara att vi sprider någon smitta. Vi förbereder
oss redan nu med att planera tävlingsprogrammet.
Alla som då fyller 60 år - födda 1961 eller tidigare och är medlemmar i Ingarö Golfklubb, är
välkomna att anmäla sig till spel på våra tävlingar. Det behövs ingen särskild anmälan att man
vill vara med i Veteranutbudet. Man bara anmäler sig till tävling på ”Min Golf” med sitt GolfID och betalar samtidigt sin startavgift.
Det blir inga större förändringar i tävlingsutbudet inför 2021. Vi kommer att spela i samma
omfattning som 2019 med i huvudsak en Vår- och en Höstomgång. Dock kommer HCPgränserna justeras för de olika klasserna. Vi planerar en A,B-klass samt en 75+ A-klass och
en 75+ B-klass. Vi kommer att ha några veckors uppehåll i juli likt föregående år. Tävlingar
kommer att spelas på Skogen och på Ängen. Tävlingar kommer att ingå i Order of Merit.
Veterankannan, vår matchtävling, där 60+ är välkomna där vår förhoppning är vi att vi får
minst lika många anmälningar som 2020 (37). Anmälan kommer att göras via ”Min Golf”.
Det kompletta tävlingsprogrammet för 2021 kommer att presenteras på Veteranernas
upptaktsmöte som är planerat som vanligt i Klubbhusets restaurang i april. Här får vi
reservera oss för Coronaläget. Kan vi inte ha något möte får ni läsa om Tävlingsprogram och
tävlingsregler på vår hemsida. Ett mer detaljerat program kommer att via e-post sändas ut till
samtliga 60+:are i mars månad.
veteran@igk.se är den e-postadress som ni skall använda att kommunicera era önskemål med
före och under tävlingssäsongen. Ni kan följa Veterankommitténs information beträffande
tävlingsprogram, tävlingsbestämmelser och resultat på IGKs hemsida (under fliken
Veteraner).
Välkomna till 2021 års Veterantävlingar.
Lars-Göran Eriksson

Ordf. Veterankommittén

Tävlingskommittén 2020
TK har under 2020 bestått av Tommy Westerberg, Ivan Labbé Reyna och Ewa Friberg.
Trots den pandemi som nu pågår så har TK lyckats att genomföra 9 tävlingar efter den 1 juli.
Dessa tävlingar var välbesökta och det visar att våra medlemmar vill tävla.
Ta bara invigningstävlingen på Skogen med över 120 startande och självklart Härfågelskallet.
Under 2021 siktar vi på att pandemin har dragit vidare och vi kan börja tävla i början av maj
och med ett fullt tävlingsprogram.
TK funderar också på att skapa en tävling till ”DG:s” minne, (Stig-Arne Arrenius).
Funderingar finns att återskapa Kategori-KM i den gamla formen.
TK tackar för den här säsongen och hoppas att vi slipper hålla för mycket avstånd under 2021
så vi kan hålla riktiga prisutdelningar med lite kramar odyl.

För TK/Tommy Westerberg

Det nya handikappsystemet 2020
Den 1 mars 2020 fick vi det nya världshandicapsystemet (WHS) som innebär att vi nu kan
jämföra vår handicap med samtliga golfspelare i hela världen.
Den största skillnaden mot tidigare system är att din nya exakta handicap beräknas utifrån ett
genomsnitt av de åtta bästa ronderna av de 20 senaste ronderna.
Om man registrerar sina ronder löpande ger det alltså en mer aktuell handicap vilket är en av
fördelarna. Det blir helt enkelt mer rättvisande då din aktuella spelstandard speglas bättre. De
flesta av våra medlemmar, dock inte alla, har förstått att man får en mer rättvis handicap om
man registrerar fler ronder.
Hur har då systemet fungerat på vår klubb? Ett problem var att vi vid starten av det nya
systemet endast hade 12 hål öppna på Skogsbanan. Det blev problem för många medlemmar
hur man skulle registrera dessa ronder. I det nya systemet går det alldeles utmärkt att
registrera färre än 18 hål men det måste vara minst 9 hål och de måste komma i en följd.
Skogsbanan hade hålen 4-15 öppna så det borde gå utmärkt att registrera resultaten. Första
tiden hade klubben lagt in ett felaktigt scorekort i systemet varför poängen i de flesta fall blev
för hög.
Efter ett par veckor lyckades jag komma på vad felet var och efter att klubben rättade till
systemet fungerade det helt riktigt men det var ändå lite svårt för en del medlemmar att förstå
hur man skulle registrera in resultaten. Jag hade under våren kontakt med många medlemmar
och kunde tillsammans med Emilie Krusell på kansliet hjälpa medlemmarna tillrätta.
En liten undersökning har gjorts på hur medlemmarna har hanterat det nya systemet. Jag har
gjort denna på de 81 veteranerna som fick Order-of-Merit-poäng under Veterantouren hösten
2019. Detta bl.a. för att eventuellt justera de hcp-gränser om finns i de olika klasserna på 2021
års Veterantour.
Lite statistik från denna undersökning visade att 7 medlemmar inte hade registrerat någon
rond, 19 medlemmar hade registrerat 50 eller fler ronder och den som registrerat flest ronder
hade 90 ronder registrerade. Imponerande.
Av de 74 medlemmarna som registrerat ronder hade 49 fått höjd handicap och 24 fått sänkt
handicap. Jag konstaterade också att det var medlemmar med högre handicap som stod för de
flesta höjningarna.
Jag vill varmt rekommendera att ni i likhet med bl.a. jag själv kommer att registrera både bra
och dåliga ronder under 2021.
Eftersom vi under 2020 inte kunde ha någon Veterantour hoppas vi att den går att genomföra
under 2021. Det blir då intressant att fortsätta utvärdera det nya handicapsystemet.
För den som vill veta lite mer om det nya handicapsystemet föreslår jag att ni läser
informationsbladet som finns uppsatt på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen eller det
som finns på hemsidan under Klubben – Kommittéer – Hcp-och regel – HCP 2020.
Jan Lundell som tillsammans med Jan-Olof Lönnblom är handicapansvarig.

Motioner

Motion 1
Hej på er.
Vi är ett gäng "Gubbar" som brukar spela ihop, och undrar varför man tagit bort soffan vi
16:e på Skogsbanan. När man kommer dit är man ganska sliten i bla. benen så det skulle vara
skönt om den kom tillbaka. Skulle också behövas en vid 17:e. Motionen är alltså: FLER
SOFFOR.
Mvh Hans Nordberg 581004-035
Styrelsens svar
Styrelsen yrkar på att årsmötet bifaller motionen.
Styrelsen kommer uppdra åt klubbens ledning att se över sofforna på framförallt Skogsbanan.

Motion 2
Hej!!
Jag tycker ni ska ta upp och diskutera, Vänklubbar. Gå samman med närliggande klubbar, så
man för ett billigare pris har möjlighet att spela på fler banor.
Mvh Inger Enström Askergren
Styrelsens svar
Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:
Att gå samman med närliggande klubbar är inte aktuellt av många skäl. Styrelsen konstaterar
att vänklubb-samarbete redan finns.

Motion 3
Hej,
Jag anser att klubben borde bygga två stycken Padelbanor. Dels skulle det öka
attraktionskraften vilket skulle kunna generera fler medlemmar, men även bidra till att de som
inte spelar golf besöker klubben vilket skulle gynna t ex restaurangen. Dessutom skulle det
rent ekonomiskt vara en bra investering. Om klubben inte vill ta kostnaden för att investera i
Padelbanor skulle man kunna upplåta mark till en part som står för byggnation, drift och
underhåll. Jag skulle för egen del vara intresserad av att göra det.
Med vänlig hälsning
Andreas Stenlund
Styrelsens svar
Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:

Styrelsen är positiv till förslaget men frågan behöver utredas i samband med styrelsens
visions- och strategiarbete i ett större sammanhang.

Motion 4
Från Johan Axelsson
Arbeta aktivt för ett fördjupat samarbete med närliggande klubbar
Jag skulle önska att IGK tar initiativet till att aktivt arbeta med WGCC, Nacka GK,
Saltsjöbadens GK samt Fågelbro GCC för att utöka samarbetet klubbarna emellan. Det finns
många olika modeller som fungerar utmärkt i andra områden kring Stockholm. Varianterna
är olika, allt från utbyte av begränsat antal starttider till ett djupare samarbete likt Golfstar
där man kan spela fritt med eller utan begränsningar på varandras banor.
Samarbetet idag har stor potential till förbättring och jag är övertygad om att alla klubbar
tjänar på detta långsiktigt.
Det finna även en god möjlighet att på detta sätt värva nya medlemmar till klubben och inte
riskera att tappa till t.ex Golfstar och Haninge på sikt, även om det blir en del resande till
dessa klubbar.
Styrelsens svar
Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:
Enligt tidigare och befintliga dialoger med grannklubbar gör styrelsen bedömningen att det
inte finns förutsättningar i dagsläget för ett utbyte av starttider med andra klubbar. Det
existerande samarbetet med vänklubbar utvärderas årligen och i dagsläget ger detta en
greenfee-rabatt.

Motion 5
Hej
Vissa greener ligger förhöjda vilket medför problem med att se flaggplaceringen. I likhet med
många andra klubbar så borde IGK kunna markera flaggans placering med någon form av
information på pinnen. Det kan vara olika färg på flaggan eller kanske en vimpel som med
olika höjd på pinnen markerar flaggans plats. Man kan göra livet enklare för banpersonalen
genom att endast välja ut de mest problematiska greenerna typ Ängen ,6, 9, 10, 11 och
Skogen te.x 2,5, 6. Klubbens ledning kan säkert avgöra var det eventuellt nya systemet skulle
kunna implementeras så dessa hål är bara förslag.
Hälsningar
Åke Hellqvist
Styrelsens svar
Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:
Styrelsen anser att tekniska hjälpmedel finns och att merkostnaden för golfklubben vad gäller
underhåll och arbete inte står i paritet med nyttan.

Motion 6
Placera greenen hål 10 Ängsbanan på en ö ute på vattnet, så att samma längd på hålet
uppnås. Gräva bort 2 Allt för att få ett mer spännande och tekniskt hål. Man kommer att se
flaggplaceringen vilket man inte gör idag. 2 bilder bifogas men återkommer gärna med
tekniska detaljer och skisser.
Mvh Curt Fägersjö
Styrelsens svar
Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:
Förslaget skulle med största sannolikhet bli väldigt dyrt samt att det skulle skapa
säkerhetsproblem för hål 16 och 17.

