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Dagordning årsmöte Ingarö Golfklubb
Onsdag 27 april 2022 kl. 18.30 i klubbhuset på Ingarö Golfklubb
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens,
a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. 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, övriga avgifter och eventuellt kapitaltillskott,
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.
a. Ändring av bansträckningen på Skogsbanan.
14. Övriga frågor (information och diskussion).

Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmötet har skett enligt nedan.
-

På klubbens hemsida www.igk.se onsdag 30 mars 2022
I nyhetsbrev (länk till hemsida) onsdag 30 mars 2022

Styrelsen
Ingarö Golfklubb
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Dagordning årsstämma Ingarö Golf AB (publ)
Onsdag 27 april 2022 kl. 18.30 i klubbhuset på Ingarö Golfklubb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Val av ordförande för dagens årsstämma
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning. VD:s årsberättelse och revisionsberättelse
Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Val av styrelse och revisor med suppleant
Övriga frågor
Mötes avslutande

För deltagande på stämman krävs dels att man är införd i bolagets aktiebok senast 19 april 2022, dels
att anmälan skett till info@igk.se eller via brev senast 19 april 2022.

Kallelse till stämman
Kallelse till stämman har skett enligt nedan.
-

Annons i Post & Inrikes tidningar onsdag 30 mars 2022
Annons i Svenska Dagbladet onsdag 30 mars 2022
På bolagets hemsida www.igk.se onsdag 30 mars 2022
I nyhetsbrev (länk till hemsida) onsdag 30 mars 2022

Styrelsen
Ingarö Golf AB (publ)
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Verksamhetsberättelse 2021
Ordförande har ordet
Golfsäsongen 2021 fortsatte i Coronapandemins spår. Inledningsvis var vi många som kände oro över
hur säsongen skulle se ut, men det visade sig att 2021 skulle bli ännu ett år där golfbanorna blev en
värdefull oas i tillvaron för många i samhället. Att vi i golfsporten har ett naturligt säkerhetsavstånd
till varandra samt att vi bedriver vår idrott utomhus medförde 2020 och 2021 att vi kunde hålla
öppet på ett sätt som många andra inte hade möjlighet till. En av frågorna vi inledningsvis ställde oss
var om medlemsökningen skulle fortsätta med samma positiva trend som under 2020. Det visade sig
snart att trenden höll i sig och att klubben nu har ett medlemsantal som skapar en stark tro på
framtiden. Antalet medlemmar har från 2019 till 2021 ökat med drygt 25%. Under 2021 spelades ca
52 000 ronder på klubben, varav 51% spelades på Ängsbanan och 49% på Skogsbanan.
Styrelsen och ledningen började tidigt under året arbetet med att ta fram en tydlig vision för Ingarö
Golfklubb. Arbetet resulterade i att klubben idag har en vision, en tydlig värdegrund och
övergripande mål på plats. I arbetet med vision och mål tittade vi även på vilka utmaningar som
måste hanteras för att, över tid behålla nöjda medlemmar, partners, gäster och sponsorer samt
rekrytera nya. Styrelsen har även utarbetat en kommunikationsplan som ger oss riktlinjer för hur vi
kommunicerar på bästa sätt.
Vår klubbchef/VD Wilhelm Burman sade upp sig i juli och slutade 30 november. Styrelsen inledde
omedelbart en rekryteringsprocess och kunde 1 november informera medlemmarna om att Pelle
Sättare blir ny klubbchef/VD på Ingarö Golfklubb.
Vårt kansli har tillsammans med vår klubbchef/VD under året givit en god service till medlemmar,
gäster och företagspartners.
Vår banchef Craig Koch och hans team har gjort ett mycket bra arbete med våra banor under året.
Det höga speltrycket under 2020 i kombination med ogynnsamt vårväder 2021 gav en tuff utmaning
att under våren få till en bra kvalité på banorna. Med rätt åtgärder och stora arbetsinsatser var
banorna i mycket gott skick runt midsommar vilket sedan varade säsongen ut.
Vår entreprenör i träningsverksamheten Daniel Olsson har tillsammans med sitt team under året
utbildat medlemmar, gäster och företagspartners samt nya golfare. Tillsammans med
juniorkommittén har man ökat antalet aktiva juniorer i träning, vilket styrelsen ser som en viktig
utveckling för framtiden.
Vår nya krögare Patricia Fäldt Fedko har tillsammans med sitt team, enligt styrelsens uppfattning,
märkbart förbättrat servicenivån och kvalitén under året. Deras sätt att möta oss medlemmar och
gäster har verkligen höjt trivselfaktorn på klubben.
I slutet av 2021 inleddes en genomgripande renovering av restaurangköket. Arbetet ska vara klart
när golfsäsongen startar våren 2022. Styrelsens övertygelse är att det ger vår krögare möjlighet att
ytterligare förbättra kvalité och service till medlemmar och gäster.
Kommittéarbetet är en del av grunden i Ingarö Golfklubbs verksamhet. Våra ideella medarbetare i
kommittéerna utför alla ett värdefullt arbete som för klubben i rätt riktning.
Ingarö Golfklubb, Fågelviksvägen 1, 134 64 Ingarö
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För klubbens ekonomi blev 2021 ett bra år, mycket till följd av att många även detta år tillbringade
mer tid i Sverige samt på golfbanan. Klubben har i grunden en mycket stabil ekonomisk plattform
men samtidigt är utmaningen att behålla de nuvarande nivåerna på medlemsantal, som i sin tur ger
rätt förutsättningar för att utveckla verksamhet och anläggning.
När jag skriver detta har jag varit ordförande i ett och ett halvt år. Det har varit en mycket intressant,
utmanande och rolig tid för mig, styrelse och ledning. Jag vill tacka alla styrelseledamöter för ett bra
engagemang under året. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till valberedningen som arbetar med att
nominera kvalificerade kandidater till vår styrelse samt att kontinuerligt vara ett värdefullt bollplank
till styrelsen.
Jag ser fram mot att tillsammans med styrelse och ledning fortsätta Ingarö Golfklubbs utveckling
under 2022 så att den förblir en golfklubb att vara stolt över.
Varmt välkomna till vårt årsmöte den 27 april 2022
Bo Emanuelsson
Ordförande
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Allmänt
2021 blev ännu ett år där det, till följd av Coronapandemin spelades mycket golf i hela landet. Att vi
bedriver vår idrott utomhus har medfört att vi har kunnat hålla öppet på ett sätt som många andra
verksamheter inte har haft möjlighet till. Denna utveckling såg vi även på Ingarö Golfklubb, där antal
spelade ronder är väsentligt fler än ett normalår före Coronapandemin, även om det minskade
jämfört med 2020. Antal medlemmar som har sökt sig till golfen har ökat under 2020 och 2021.
Utveckling medlemmar Ingarö Golfklubb 2018 – 2021
(avser seniormedlemmar med spelrätt alla dagar, vardagsmedlemmar samt juniorer)
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Damkommittén
Vi hade en bra och rolig säsong, trots denna eviga pandemi. Vi startade säsongen med onsdagsgolfen
i maj, fast helt digitaliserat dvs. utan fysiska samlingar innan eller efteråt. Fokusgolfen, som vi döpt
onsdagsgolfen till, innehåller alltid ett specialmoment av något slag, till exempel lägst antal puttar
(individuellt och ibland lagvis), antal greenträffar, närmast hål etc. Prisutdelning och gemensam
samling hade vi när restriktionerna släppte.
Onsdagseftermiddagarna har vi haft tre bollar på Ängen, där det bara är att dyka upp utan
föranmälan. Ett alternativ för dem som har svårt att spela dagtid eller/och för dem som inte gillar att
tävla men ändå vill spela med andra. Spelform och bollindelning görs på plats. Tack Ingela Karlström
som har hållit i detta och varit med på de flesta onsdagseftermiddagarna.
Senare under säsongen, när restriktionerna släppte, spelade vi ”vanliga” tävlingar med samling före
och med gemensam prisutdelning efteråt. Flertalet av oss stannade kvar för att äta gemensam lunch.
Ett 20-tal arrangemang (tävlingar) anordnas under säsongen.
Ladies Invitation kunde genomföras (vi har haft två års uppehåll) och det blev väldigt lyckat. Tack alla
som var med och bidrog att hjälpa till på tävlingsdagen samt alla ni som var med och tävlade. Så kul
att få visa upp vår fina bana (Ängen) och vår restaurang för damer som inte är medlemmar (ännu?).
Samt att vårt prisbord är så generöst och tilltalande. Stort tack till Britt Unge som årligen sponsrar
denna fina tävling.
Under senare delen av säsongen anordnade restaurangen AW på fredagar och föregicks av 9 håls
spel på Ängen.
I september var vi 25 damer som åkte på ”hemlig resa”. Humöret var på topp och vi hade en fin dag
på Åda golfbana. Jag tror alla var överens om att det var värt att kliva upp så tidigt för att följa med
på denna tur. Ett härligt sätt att lära känna nya och gamla medlemmar.
Slutligen; tack för en härlig säsong! Vi i damkommittén har känt att det vi anordnat blivit uppskattat.
Det beror främst på att ni medlemmar är så positiva samt att vi haft ett bra och smidigt samarbete
med klubben, ett speciellt stort tack till Emilie (kansliet) och Wille (f.d. klubbchef).
Ingegerd Olsbro-Fehrm
Ordförande Damkommittén
Veterankommittén
Veterankommittén och Ingarö Golfklubbs ledning har noga följt Folkhälsomyndighetens och Svenska
Golfförbundets råd beträffande golftävlingar under 2021 vilket gjort att vi fattade beslut om att
begränsa tävlingarna under 2021. Våra spelare tillhör riskgruppen 60+, många är runt 80 år och är
extra utsatta. Normalt när vi arrangerar tävlingar har vi startfält runt 60 personer. Vi måste också
tänka på de tävlingsledare som skall hantera scorekort och resultathantering att de inte blir utsatta
för smitta.
Vi Beslöt därför att flytta fram starten för Veterantouren till mitten av juni och att arrangera 12
deltävlingar (9 singel + 3 par-tävlingar). Nio av dessa tävlingar ingick i Order of Merit. Sammanlagt
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spelades 543 starter i singelklasserna och 160 starter i par-klasserna. Säsongen avslutades med en
Scramble-tävling och prisutdelning.
Segrare i:
A-klassen
B-klassen
75A-klassen
75B-klassen

HCP 0-22,0
HCP 22,1-54,0
HCP 0-26,0
HCP 26,1-54,0

Roger Östberg
Kjell Larsson
Gunnar Nilsson
Willy Hindsjö

Veterankannan genomförd med 56 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 Gunnar Nilsson, Erkki Kiili kom på andra plats.
Veterankannans Tröstturnering erövrades av Kjell Henriksson, Peter Domeij kom på andra plats.
Alla som är 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 Golf-ID och betalar
samtidigt sin startavgift.
veteran@igk.se är den e-postadress som ni ska använda att kommunicera era önskemål med före
och under tävlingssäsongen.
Ni kan följa Veterankommitténs information beträffande tävlingsprogram, tävlingsbestämmelser och
resultat på klubbens hemsida.
Lars-Göran Eriksson
Ordförande Veterankommittén
Tävlingskommittén
Trots den pandemi som nu pågått så har Tävlingskommittén lyckats att genomföra 17 tävlingar av
planerade 22 under 2021. Dessa tävlingar var välbesökta och det visar att våra medlemmar vill tävla.
Härfågelskallet blev fulltecknad direkt.
TK tackar för den här säsongen och hoppas att vi slipper hålla för mycket avstånd under 2022 så vi
kan hålla riktiga prisutdelningar med lite kramar mm.
Tommy Westerberg
Ordförande Tävlingskommittén
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Juniorkommittén
Idrott online:
•

Lagt upp alla träningar och sammankomster, samt registrerat närvaro.

Juniorträningar:
•
•
•

Skapat gruppindelning för de olika åldersgrupperna, och presenterat på hemsidan.
Sett till att alla grupper har egna lagledare, som hjälper tränare att förbereda och tar närvaro
i gruppen.
Några juniorer från Team Ingarö har varit hjälptränare på golfkul och sommarläger.

Juniortävlingar:
•
•
•
•

Vi arrangerade en Junior Challenge på klubben, då Teen Tour blev inställd pga covid-19.
Vi hade en minitour på Ingarö Golfklubb.
Vi deltog i lilla Stockholmsligan, och kvalificerade oss till finaldagen.
Vi arrangerade tio egna tävlingar i Pelikan Tour, med en grand final på Bro Hof Slott GC.

Meriter under året:
•
•
•
•
•

Båda KM-klasserna vanns i år av juniorer.
Vi hade en spelare i riksfinal i Teen Cup i P15.
En av juniorerna spelade på Teen Tour Elite nivå under året.
Tre av våra juniorer spelade på Teen Tour Future nivå under året.
Två juniorer kom med på Oom på Teen Tour First.

Helena Breitung
Ordförande Juniorkommittén
Handicap- & regelkommittén
Handicap & regelkommittén är klubbens kunskapsbas i dessa frågor där klubbens medlemmar kan få
information och svar på frågor. I handicapfrågor övervakas den årliga handicaprevisonen (som
numera är starkt automatiserad). Justering av enskilda medlemmars handicap kan i undantagsfall
ske. Kommittén informerar löpande om golfregler på möten, särskilda regelvandringar samt
medverkar som domare vid större tävlingar. Vidare sköter gruppen översyn av våra banor vad avser
markeringar och lokala regler.
Aktuella frågor om både handicap och regler läggs in på hemsidan, där hittar man även svar på frågor
och länkar till mer detaljerad information.
Kommittén har under 2021 varit tillgänglig för medlemmar som behöver hjälp i frågor gällande
golfregler och handicap.
Jan Hansson
Ordförande Handicap- & regelkommittén
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Verksamhetsplan 2022
Vår plan 2022 och framåt utgår från vår vision – En golfupplevelse för alla.
Gemenskap
Du är alltid välkommen!
Öppenhet och gemenskap präglar, driver och utvecklar verksamheten för ett aktivt golfliv. Alla ska
alltid känna sig välkomna till Ingarö Golfklubb oavsett ambitionsnivå.
Engagemang
Tillsammans skapar vi glädje!
Högt engagemang och fina traditioner präglar vår verksamhet. Vi strävar efter en proaktiv och öppen
kommunikation och dialog med våra medlemmar, gäster, medarbetare och partners. Spelare som
trivs och har roligt utvecklas, bygger relationer och skapar glädje tillsammans.
Kvalitet
Vi strävar mot ständig förbättring!
Genom kunskap, hög servicenivå och lösningsförmåga tar vi ansvar för helheten som bidrar till en
god golfupplevelse för alla. Alla ska känna sig stolta över Ingarö Golfklubb.

Övergripande mål och huvudaktiviteter
För att arbeta mot visionen har vi tre övergripande mål under vilka vi har ett antal strategiska
huvudaktiviteter. Under dessa sätter vi sedan operativa aktiviteter, vilka hanteras av ledningen med
stöd av styrelsen.
Attraktiv golfanläggning
-

Utveckla banorna
Utveckla klubbhuset och klubbhusområdet
Utveckla kiosker och toaletter på banorna
Utveckla driving range och övriga övningsområden

Hög service och trevligt bemötande
-

Reception/shop – bemötande
Restaurang/kiosk – bemötande
Golfvärdar – bemötande
Stärka medlemmarnas engagemang

Tydlig kommunikation
-

Hemsida och nyhetsbrev
Sociala medier (Instagram och Facebook)
Dialog – personliga möten

Ingarö Golfklubb, Fågelviksvägen 1, 134 64 Ingarö
10 (21)

Ingarö Golfklubb 60 år
Under 2022 fyller klubben 60 år, vilket vi ska fira tillsammans. För att göra detta har vi satt upp tre
golfaktiviteter, där medlemmarna kan träffas och umgås under trevliga former.
-

Lördag 14 maj på Ängsbanan med kanonstart 09.00, bästboll i 4-mannalag där de två bästa
poängresultaten per hål räknas.
Lördag 16 juli på Ängsbanan med kanonstarter 09.00 & 14.00, 4-mannascramble.
Lördag 1 oktober på Skogsbanan med kanonstart 10.00, 2-mannascramble som även är KM
2-mannascramble.

Alla aktiviteter kopplas ihop med mat och social samvaro i restaurangen. Årets stora jubileumsfest
genomförs på kvällen lördag 16 juli, där vi kommer att uppmärksamma vår fantastiska resa från 1962
till 2022. Denna fest kommer att bli i form av en grillbuffé i restaurangen.
Förstärkt fokus på våra banor
Banorna är naturligt en central del i alla golfklubbars verksamhet. Det är därför av yttersta vikt att
skötseln av banorna alltid står i fokus. Under 2022 kommer vi arbeta med att ytterligare förbättra
kvaliteten på våra banor. En del i detta arbete handlar om att analysera hur vi stärker organisationen
2023 och framåt inom ramen för de resurser som vi bedömer kommer att finnas. Vi avser att
etablera samarbete med en namnkunnig banarkitekt för att skapa en långsiktig plan för utveckling av
banor, övningsområden och övriga delar av anläggningen. Vid arbete med våra banor är miljömässig
hållbarhet en viktig aspekt.
Service och bemötande
En golfklubb är en mötesplats för medlemmar och gäster. Vi ska i varje möte se våra medlemmar,
våra golfande gäster, våra företagspartners samt våra övriga besökare. Det finns inte en färdig
lösning för hur vi gör detta, men genom att arbeta tillsammans i processform ser vi samma bild
avseende behov av utveckling och förbättring.
Kommunikation
En bra kommunikation där medlemmarna är välinformerade om verksamheten skapar
förutsättningar för fortsatt utveckling. Fokus under 2022 är fortsatt arbete med hemsida, nyhetsbrev,
sociala medier och personliga möten. Detta för att göra relevant och aktuell information tillgänglig
för så många som möjligt.
Juniorverksamhet
Vi arbetar med fortsatt fokus på en bred juniorverksamhet. Detta för att bygga klubben stark över
tid, där vi bidrar till att golfen fortsatt är en attraktiv idrott även i kommande generationer. Att
ungdomar är på klubben bidrar till att även föräldrar och hela familjer spenderar tid hos oss. Genom
vårt arbete med ungdomar bidrar vi samtidigt till samhällsnytta, då vi erbjuder en plats för fysisk
aktivitet där vi umgås över generationer med en plattform av sunda värderingar.
Mer information om vår juniorverksamhet finns under Juniorkommitténs verksamhetsplan.
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Bokningsregler
Inför 2022 justerar vi våra bokningsregler för medlemmar, i syfte att ytterligare öka medlemsnyttan.
Nedan ser du hur medlem kan boka starttider under säsongen.
Medlem har rätt att ha sex (6) starttider bokade samtidigt, fördelade enligt nedan:
-

Tre (3) starttider på Skogsbanan, varav max en (1) starttid på helg
Tre (3) starttider på Ängsbanan, varav max en (1) starttid på helg

“Sista minuten” – bokning
Spelare kan boka starttid två dagar i förväg från 08.00 även om spelaren har en starttid bokad på den
aktuella banan, den aktuella veckodagen längre fram i tiden. Exempel: Spel på lördag kan bokas från
torsdag morgon 08.00 och spel på söndag kan bokas från fredag morgon 08.00.
Medlemsundersökning
I samarbete med Svenska Golfförbundet och företaget Players 1st kommer vi under 2022 genomföra
en medlemsundersökning. Denna går ut till alla medlemmar som är över 16 år sker genom två
utskick, ett till hälften av medlemmarna i juni och ett till resterande medlemmar i augusti.
Gästundersökning
I samarbete med Svenska Golfförbundet och företaget Players 1st kommer vi löpande under
säsongen genomföra en gästundersökning. Denna går ut till gäster efter att de har besökt oss och
sammanställs sedan löpande vartefter svaren kommer in. Denna ger oss snabb feedback på vad vi
kan förbättra i vår upplevelse för gästerna.
Plan för kiosker och toaletter på banorna
För att erbjuda en golfupplevelse som möter allas behov är våra faciliteter som kiosker och toaletter
en mycket viktig del i helheten. Vi kommer under 2022 titta på hur vi tar nästa steg i arbetet med att
få detta att komplettera upplevelsen av banorna så att vi attraherar fler medlemmar och gäster.
Plan för klubbhuset och klubbhusområdet
Det är ett känt uttryck att ”du får inte en andra chans att skapa ett första intryck”. Under 2022
kommer vi titta på hur vi ska utveckla klubbhuset och klubbhusområdet för att skapa en känsla hos
besökaren som gör att de redan där känner att de vill komma tillbaka till oss.
Golfupplevelsen
I utveckling av anläggning och verksamhet ser vi helheten som en mycket viktig del för att attrahera
såväl kvinnor som män.
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Damkommittén
Vi plockar russinen från föregående säsong! Det innebär att vi arrangerar ett antal tävlingar som
finns upplagda i Min Golf samt på vår hemsida. I september planerar vi genomföra en ”hemlig resa”,
denna gång med övernattning. Vi håller er informerade om kommande aktiviteter via mail och på vår
hemsida samt via vår egen FB-grupp- Ingarödamerna. Vad anser du saknas för aktiviteter? Hur kan vi
bli bättre? Hur kan vi (damkommittén) tillsammans bidra till att uppnå klubbens Vision – En
golfupplevelse för alla? Om du har några förslag, idéer eller synpunkter till ovanstående så hör av dig
till dam@igk.se.
Ingegerd Olsbro-Ferm
Ordförande Damkommittén
Veterankommittén
Veterankommitténs mål är att skapa trivsel och spänning för våra veteraner. Vi är runt 450 som
passar på vår åldersgräns. Alla som är födda 1962 eller tidigare och är medlemmar i Ingarö Golfklubb,
är välkomna att anmäla sig till spel på våra tävlingar.
På Veterankommitténs möte i 9:e mars beslutades att vi kommer att arrangera en Veterantour
omfattande en våromgång och en höstomgång samt att vi skall genomföra Veterankannan.
Vi har noga följt Folkhälsomyndighetens och Svenska Golfförbundets råd beträffande golftävlingar
under 2022 i vårt beslut. Det är viktigt för oss att alla som deltar har vaccinerat sig med minst 3
doser. Och att vi inte i onödan samlas i för stora grupper.
Vår- och Höstomgången omfattar 8 deltävlingar (6 singel + 2 partävlingar). Sex av dessa tävlingar
ingår i Order of Merit. Vi avslutar varje omgång med en Scrambletävling, lunch och prisutdelning.
Vi tävlar i 4 klasser:
•
•
•
•

A-klass hcp 0-22,0
B-klass hcp 22,1-54,0
75A-klass hcp 0-28,0
75B-klass hcp 28,1-54,0.

Veterankanan är uppdelad i en Huvudturnering och en Tröstturnering. De som blir utslagna i första
omgången blir inlottade i Tröstturneringen.
Det behövs ingen särskild anmälan att man vill vara med i Veteranutbudet. Man bara anmäler sig till
tävling på ”Min Golf” med sitt Golf-ID och betalar samtidigt sin startavgift.
Ni kan följa Veterankommitténs information beträffande tävlingsprogram, tävlingsbestämmelser och
resultat på klubbens hemsida (under fliken Veteraner). För kontakt maila veteran@igk.se.
Lars-Göran Eriksson
Ordförande Veterankommittén
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Tävlingskommittén
Under 2022 siktar vi på att pandemin har dragit vidare och vi kan börja tävla i början av maj och med
ett fullt tävlingsprogram.
Vi återskapar Kategori-KM i den gamla formen samt att stora KM kommer att spelas över 72 hål för
herrar och 36 hål för damer.
Självklart kommer vi att bidra med vad vi kan under vårt 60-årsjubileum, där vi har tre tävlingar
inplanerade 14 maj, 16 juli och 1 oktober.
Tommy Westerberg
Ordförande Tävlingskommittén
Juniorkommittén
En bra juniorverksamhet gör att vi som klubb än mer uppfattas som familjeklubben framför andra i
vår region!
Grundtanken med juniorträningen:
•
•
•

Leken ger färdighet.
Träna på att träna.
Träna för att tävla.

Våra mål:
•
•
•

Fler juniorer i träning.
Bra organisation på träningar och i träningsgrupperna.
Fler juniorer som tävlar och tycker det är kul.

Helena Breitung
Ordförande Juniorkommittén
Handicap- & regelkommittén
Handicap & regelkommittén är klubbens kunskapsbas i dessa frågor där klubbens medlemmar kan få
information och svar på frågor. I handicapfrågor övervakas den årliga handicaprevisonen (som
numera är starkt automatiserad). Justering av enskilda medlemmars handicap kan i undantagsfall
ske. Kommittén informerar löpande om golfregler på möten, särskilda regelvandringar samt
medverkar som domare vid större tävlingar. Vidare sköter gruppen översyn av våra banor vad avser
markeringar och lokala regler.
Aktuella frågor om både handicap och regler läggs in på hemsidan, där hittar man även svar på frågor
och länkar till mer detaljerad information.
Jan Hansson
Ordförande Handicap- & regelkommittén
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Ekonomi – resultat (KSEK)
BUDGET
IGK

UTFALL

IGAB IGK+IGAB

IGK

UTFALL

IGAB IGK+IGAB IGK+IGAB IGK+IGAB IGK+IGAB

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2020

2019

2018

2 087

11 719

13 806

2 096

11 443

13 539

11 246

10 730

10 334

2 593

2 593

3 538

3 538

4 087

2 391

2 236

Företag

582

582

757

757

236

285

244

Golfbil

243

243

243

243

278

212

248

Medlemsintäkter
Greenfee

Vagn

0

0

Skåp

170

170

168

0

0

0

69

63

168

210

146

223

Övrigt

744

359

1 103

724

428

1 152

504

818

1 165

Intern

100

400

500

0

251

251

250

500

500

2 931

16 066

18 997

2 988

16 660

19 648

16 811

15 151

15 013

-819

-7 394

-8 213

-830

-6 600

-7 430

-6 958

-6 973

-5 884

-3 479

-3 479

-2 717

-2 717

-2 519

-2 179

-2 363

-2 148

-2 922

-2 037

-2 701

-1 927

-1 954

-1 854

Personal, konsult, redov.
Drift bana
Drift övrigt

-774

60-årsjubileum

-100

SGF/SGDF

-511

-201

-712

-539

-240

-779

-725

-676

-741

Intern

-400

-100

-500

-251

0

-251

-250

-500

-500

-2 604 -13 322

-15 926

-2 284 -11 594

-13 878

-12 379

-12 282

-11 342

Reavinst/förlust

-664

-100

0

0

0

0

-161

-3

-164

6

0

0

Avskrivningar

-322

-1 676

-1 998

-311

-1 716

-2 027

-2 049

-2 168

-2 278

Räntor

-148

-206

-354

-146

-179

-325

-351

-305

-336

RESULTAT

-143

862

719

86

3 168

3 254

2 038

396

1 057

Utfall 2021 blev väldigt positivt avseende medlemsintäkter, till följd av att efterfrågan på
medlemskap har ökat i samband med Coronapandemin. I budget för 2022 har vi kalkylerat med
något högre medlemsintäkter än 2021.
Utfall 2021 och 2020 har varit väldigt bra avseende externa spelintäkter från greenfee,
företagspartners och företagsgolf. I budget för 2022 har vi utgått från att läget efter
Coronapandemin normaliseras, men att vi ändå ska generera bättre intäkter än 2018 och 2019.
Gällande kostnader ser vi kraftiga prisökningar avseende bl.a. el, drivmedel och gödning. Detta är en
situation som vi har tagit höjd för i budget, även om vi inte fullt ut kan överblicka fortsatt utveckling
utifrån ett omvärldsperspektiv.
Gällande resurser i form av personal avser vi öka fokus på banskötseln för att säkerställa att det
viktigaste vi har, banorna håller en kvalitativ nivå som vi önskar.
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Avseende omsättning gällande övriga intäkter har dessa ökat under 2021 samt i budget 2022 med ca
350 KSEK jämfört med 2020 till följd av att klubben ansvarar för ekonomiska transaktioner i
juniorverksamheten, vilken tidigare hanterades av entreprenör. Effekt av denna förändring finns
även på kostnadssidan under drift övrigt.
I budget 2022 tar vi höjd för kostnader i samband med vårt 60-årsjubileum. Dessutom avser vi inom
ramen för bandriften etablera ett samarbete med namnkunnig banarkitekt för att ta fram en
långsiktig plan för utveckling av banor, övningsområden och övriga kringområden.
Nedan utveckling av medlemsintäkter och externa spelintäkter 2018 till budget 2022 (KSEK)
16 000
14 000

13 806

13 539
11 246

12 000

10 730

10 334

10 000
8 000
6 000
4 000

4 295

4 323

3 175

2 676

2 480

2 000
0
Budget 2022

2021

Medlemsintäkter

2020

2019

2018

Greenfee & företag
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Ekonomi – kassaflödesanalys (KSEK)
Kassaflödesanalys

2017

2018

2019

2020

2021

Likvida medel vid periodens början

5 210

5 392

6 766

4 805

7 472

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 554

3 079

4 801

4 336

4 576

-6 523 -1 054 -4 612 -1 120

-1 536

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens slut

5 152

-650 -2 150

-549

-468

183

1 374 -1 961

2 668

2 573

6 766

7 472

10 045

5 393

4 805

Ekonomi – finans- & investeringsplan (KSEK)

Likviditet vid periodens början

Budget
2022
10 045

Prognos
2023
6 137

Prognos
2024
3 112

Prognos
2025
2 187

Verksamhetens resultat
Återläggning avskrivningar
Kassaflöde från verksamheten

719
1 998
2 717

800
2 000
2 800

900
2 000
2 900

1 000
2 000
3 000

0
0
-325
-325

2 500
0
-325
2 175

2 500
1 000
-325
3 175

0
0
-325
-325

Investeringar golfbanor
Investering i klubbhus & byggnader
Investering i arbetsmaskiner
Summa investeringar

-4 000
-1 100
-1 200
-6 300

-5 000
-1 500
-1 500
-8 000

-4 000
-1 500
-1 500
-7 000

-2 000
-300
-1 500
-3 800

Årets kassaflöde

-3 908

-3 025

-925

-1 125

6 137

3 112

2 187

1 062

Försäljning tomter (styckvis)
Upptagande av lån
Amortering banklån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likviditet vid periodens slut

Kommentarer
-

-

Under investeringar golfbanor ligger 6.000 KSEK 2022-2023 avseende vattenförsörjning, där
ett alternativ kan vara att investera i en avsaltningsanläggning. Denna investering ligger
fördelad med 3.000 KSEK per år 2022 och 2023.
Under investeringar klubbhus & byggnader inryms i prognos 2023-2025 satsningar på
klubbhuset, personalbostäder samt kiosker och toaletter på banorna.
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Ekonomi – avgifter 2022
Medlemmars årsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter 2022. Det innebär att avgifterna blir enligt nedan.
Aktiv B-aktie
Aktiv B-aktie vardag
Passiv B-aktie
Årsmedlem (hyrd B-aktie)
Årsmedlem vardag (hyrd B-aktie)
Yngre seniorer, 22-29 år
Junior, 13-21 år
Knatte, 4-12 år
Greenfeemedlem

Avgift GK
1 000
1 000
850
1 000
1 000
1 000
1 000
550
1 000

Distansmedlemmar Ingarö Golf AB (publ)
Greenfeemedlem BAS
Greenfeemedlem Silver
Greenfeemedlem Guld

Avgift AB
7 345
5 545
0
7 995
6 545
3 495
1 900
1 050
1 200

Årsavgift
8 345
6 545
850
8 995
7 545
4 495
2 900
1 600
2 200

Avgift AB
495
1 895
3 495

Årsavgift
495
1 895
3 495

Förseningsavgift
Avgift vid försenad betalning av årsavgift 300 kr

Medlemmars årsavgifter 2023 – INFORMATION
För 2023 ser styrelsen ett behov av att höja årsavgifterna, baserat på kraftiga kostnadsökningar i
delar av verksamheten. Det är inte ett beslut som fattas av årsmötet 2022, men styrelsen vill ändå
informera om det.

Greenfeeavgifter
Nivå på greenfeeavgifter beslutas av styrelse och klubbchef.
Avgifter för hyra av golfbil
Nivå på avgifter för hyra av golfbil beslutas av styrelse och klubbchef.
Avgifter för bagskåp och klädskåp
Nivå på avgifter för hyra av bagskåp och klädskåp beslutas av styrelse och klubbchef.
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Motion till årsmötet 2022
Gustavsberg 2022-03-08
Förslag att återställa spelordningen för hålen på Skogsbanan till originalet.
Som jag förstår har den ursprungliga spelordningen för hålen på Skogsbanan ändrats så att
originalhålen 3-7 idag spelas som hål 17, 18, 16, 3, och 4. Nuvarande hål 15 var tidigare
avslutningshål, nr 18.
Den nuvarande spelordningen känns inte naturlig och medför längre promenader mellan hålen 15 till
16 och 16 till 17, vilket även förlänger ronderna. I höstas spelade vi vinterbanan delvis som
Skogsbanan tidigare spelades, vilket kändes mer naturligt varför jag tycker att vi ska återställa
spelordningen till den som banan designades för.
Ändringen skulle medföra att nuvarande hål 17 blir hål 3, nuvarande hål 18 blir hål 4, nuvarande hål
16 blir hål 5, i övrigt samma sträckning som idag med justering av hålens nummer. Det innebär att
nuvarande hål 15 blir hål 18. Som bonus blir det enklare att lämna bagen i bilen innan ett besök på
restaurangen.
Bo Hallqvist
Betsedevägen 16a
134 38 Gustavsberg

Styrelsens svar på motionen
Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen med nedanstående motiveringar och
förutsättningar.
-

Den ursprungliga bansträckningen skapar en bättre sammanhållen golfupplevelse vilket
kommer att öka attraktionskraften för banan och för klubben.
Den ursprungliga bansträckningen kommer att korta av rondtiderna med 10-15 minuter.
Den ursprungliga bansträckningen möjliggör kvällsronder över 4, 6 eller 7 hål.
Styrelsen föreslår att övergång till ursprunglig bansträckning på Skogsbanan sker inför
säsongen 2023.

Ett beslut om bansträckning ligger rätt i tiden då vi står inför investeringar i kiosk och vattentoaletter
på Skogsbanan, vilka kan komma att genomföras under vintern 2022/2023.

Ingarö Golfklubb, Fågelviksvägen 1, 134 64 Ingarö
19 (21)

Valberedningens förslag Ingarö Golfklubb
Styrelse
Ordförande

Bo Emanuelsson

Val på 1 år

Omval

Ledamot

Mia Stånge-Granberg

Val på 2 år

Omval

Ledamot

Carmen Bergman

Val på 2 år

Omval

Ledamot

Jens Ankelstam

Val på 2 år

Nyval

Ledamot

Gerry Sommensjö

Val på 2 år

Omval

Ledamot

Sofia Brorsson

1 år kvar

Ledamot

Elisabeth Ankarcrona

1 år kvar

Ledamot

Martin Zetterberg

1 år kvar

Kvarstår valda 2021

Revisorer
Ordinarie revisor

Revisionsfirman R3 med ansvarig revisor Fredrik Lundberg

Revisorssuppleant

Benny Svensson, R3

Föreningsrevisor

Sten Ramel

Förslag till arvodering av styrelse och revisorer: Ordinarie revisor arvoderas enligt godkänd räkning.
Föreningsrevisor: Inget arvode utgår

Ingarö 18 april 2022
Valberedningen
Yvonne Edblad, Wolf Paul, Anders Hallersjö, Anders Jonson

Ingarö Golfklubb, Fågelviksvägen 1, 134 64 Ingarö
20 (21)

Valberedningens förslag Ingarö Golf AB (publ)
Styrelse
Ordförande

Bo Emanuelsson

Omval

Ledamot

Mia Stånge-Granberg

Omval

Ledamot

Carmen Bergman

Omval

Ledamot

Jens Ankelstam

Nyval

Ledamot

Gerry Sommensjö

Omval

Ledamot

Sofia Brorsson

Omval

Ledamot

Elisabeth Ankarcrona

Omval

Ledamot

Martin Zetterberg

Omval

Revisorer
Ordinarie revisor

Revisionsfirman R3 med ansvarig revisor Fredrik Lundberg

Revisorssuppleant

Benny Svensson, R3

Förslag till arvodering av styrelse och revisorer: Ordinarie revisor arvoderas enligt godkänd räkning.
Styrelsen arvoderas med befrielse från ordinarie årsavgift.
Ett kontant vederlag utgår om 6 000 kr för varje styrelsemedlem i Ingarö Golf AB vilket kompenserar
för den skatt som utgår på förmånsvärdet av befrielse från årsavgift.

Ingarö 18 april 2022
Valberedningen
Yvonne Edblad, Wolf Paul, Anders Hallersjö, Anders Jonson
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