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Styrelsen f& Gripsholms Golfldubb får härmed avge årsredovisning fbr räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Efter två “Coronaår” kunde klubbens verksamhet under 2022 genomföras utan restriktioner. Detta
innebar att såväl våra egna klubbtävlingar som seriespel samt övriga tävlingar och aktiviteter, gavs
förutsättningar att genomföras som tidigare säsonger.

Klubbens aktiviteter startade redan innan banan öppnade med veteranernas Kick i mars följt av en
damupptakt i början av april.

Vintern var, ur golfbaneperspekriv, besvärlig vilket innebar att vi fick en sen säsongsstart, den 2 1/4.
Dessutom stängdes banan i början av november, vilket innebar att vi fick en något kortare säsong än vad
vi är vana vid.

GGK:s Styrelse har haft 9 protokollförda styrelsemöten, ett (1) arbetsmöte/höstkonferens under två
dagar, med minnesanteckningar samt ett antal arbetsträffar. Klubben har, genom styrelsen. varit
representerad vid samtliga de möten som Sörmiands Distriktsgolfförbund (SöGDf) har bjudit in till.

Representanter för GGK:s styrelse har löpande haft ett antal möten med GS under året. Vi har,
förutom löpande ärenden, främst diskuterat rnedlemsformer, bolmingsregler, regler för bokning av
“kompistävlingar”, rangepriser samt resultatet av årets Players ist. undersökning. Tyvärr måste vi
konstatera att vi fatt väldigt lite gehör för våra synpunkter. Gemensamt har vi kommit fram till att GGK
liksom väldigt många av klubbens medlemmar passar dåligt i GolfStars “kostym”.

Vår dialog med såväl Pax Mariac Golfanläggningar AB som Kruus Bygg AB har fortsatt under året.
Vid Pax årsmöte valdes representanter från klubben in, i såväl styrelsen som valberedningen.

Antal medlemmar i klubben ligger på ungeftir samma nivå som under de senaste åren 69$ st.

Mcdlemsbrev från styrelsen om verksamheten har regelbundet, via mail, skickats till medlemmarna.
Hemsidan www.gripsholmsk.se och klubbens Instagramkonto är klubbens övriga medlemskanaler.

Medlemsenkäten Players Ist. Årets version genomfördes, som vanligt i två omgångar. Vi konstaterar
tacksamt att 42% av klubbens medlemmar svarade på årets enkät. Äterigen blev omdömet av
anläggningen i sin helhet mycket dåligt även om det i år var marginellt bättre än 2021. Banan fick ett
något bättre omdöme men vi är fortfarande missnöjda med bunkrar, niffar, tees och
avståndsmarkeringar. Kiosk och restaurang är fortfarande de enda delarna i undersökningen där
anläggningen får omdömet “Bra” resp. “Mycket bra”. Mot bakgrund av detta har styrelsen återigen,
efterfrågat en åtgärdsplan från GolfStar, för att förbättra situationen.

Ombyggnad bana. 1 slutet av säsongen meddelade GolfStar att ingen ombyggnation av banan planeras
under 2023. Vi far alltså en intakt lS-håls anläggning även nästa år.
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Pro. Under året inleddes ett samarbete med Johan Thoreti, PGA Pro. Johan är till 80% procent anställd
av flens GK men har förlagt resterande del av sin arbetstid hos oss. 1 första hand har Johan tränat våra
juniorer som kommit en bit i sin karriär men han har även erbjudit klubbens övriga medlemmar träning.
utbildning och instruktion i olika former.

Juniorverksamhet. Kom i år att drivas i en väsentligt mindre omfattning, jämfört med de närmast
föregående åren. Den stora anledningen till minskningen, är avsaknad av ledare för de yngre grupperna.
Med hjälp av Johan Thorell kunde vi erbjuda juniorträning på onsdagar men den planerade
söndagsträningen för de yngre juniorerna kunde inte genomföras. En stor och framgångsrik
juniorverksamhet bygger på ideella insatser av föräldrar.

Tävlingar och seriespel
Utöver Gripsholrnsveckan med fem (5) tävlingar, arrangerades två (2) klubbtävlingar samt KM och KM
Kategori. Därtill har klubben, på uppdrag av SÖGDF, arrangerat Hösttouren samt stått värd ffir ett antal
seriematcher.

Order-of-merit segrare under 01-IV blev Kent Lanz.

Tyvärr tvingades vi på grund av för f anmälda deltagare - att ställa in inte mindre än fyra (4) av sex (6)
planerade klubbtävlingar. Dessutom ställdes Sörmlandsutbytet på klubben in av samma anledning.
Däremot blev det överanmälningar till säsongens sista klubbtävling “Höstavslutningen” och vi kunde
tyvärr inte ta emot alla lag som ville spela.

1 årets seriespel har klubben varit mycket framgångsrik. Såväl Dam- som H70-laget vann sina respektive
div. 2 serier och avancerar nu till div. 1. Därtill var både H60- och Mixedlaget mycket goda tvåor i sina
respektive serier. H30 laget kom 3:a och H 50 laget var 4:a i sina serier.
Elitlaget spelade lag-SM Div. 2 Ostra och där var det, tyvärr, ganska lätt att hålla ordning på lagen som
placerade sig bakom GGK i tabellen.

Många av klubbens medlemmar har deltagit i Sörmlandsutbytet och Hösilouren. Inte mindre än åtta (8)
av klubbens medlemmar fick pris för sina insatser på Hösttouren i samband med SöGDF:s Höstårsmöte.

Den årliga utbytestävlingen mot Viksbergs GK arrangerades i år av oss. Trots hemmaplan blev vi
utkiassade av Vilcsberg.

KM och Kategori KM
KM och kategori KM arrangerades i augusti. 1 år kunde vi glädjas åt att vi, återigen, hade en damklass. 1
kategori KM tvingades vi, p g a fa deltagare, att slå ihop flera av klasserna. Årets klubbmästare är:
Herrar: Lars Lindgren
Damer: Elin Wetterstrand-Sjöberg
Kategori-KM:
Damer: Lina Mörk-Olander
H70: Kent Lanz
1160: Michael Queckfeldt
1150: Pelle Persson
1140: Jonas Romfeldt

Tack till alla som föredömligt och sportsligt har representerat Gripsholms Golfrlubb, såväl på hemma
sOi?z bortaplan och grattis till säsongens placeringar! Ett särskilt tack till lagansvariga för ett gediget
arbete med att ställa upp lag till respektive spelomgång.
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Veteranverksamhet
Efter 18 “veterantisdagar” med 447 starter på herrsidan och 225 på darnsidan avslutades veteransäsongen
med en kanonstartstävling, med 47 deltagare, följd av lunch och prisutdelning. 1 årets Eciectictävling
segrade Monica Nilsson i damkiassen. för detta fick hon ett extrapris i form av ett annband, skänkt av
Lindbiads Ur o Optik. 1 herrarnas tävling vanns Gula Gruppen av Jörgen Wallin och i Röda Gruppen stod
Olle Andersson som segrare.

Varmt tack till Veteransektionens styrelseför ert stora engagemang.

Ekonomi
Klubbens ekonomi är fortsatt god. Vi kan dock se en intäktsminskning detta år jfr. föregående. Detta
beror till största del på en väsentligt minskad juniorverksamhet vilket i sin tur har inneburit minskade
deltagaravgifter och bidrag. Dessutom har både antalet klubbtävlingar och antalet tävlande minskat vilket
har inneburit minskade tävlingsavgifter. Dessa två stora intäktposter ligger till grund för årets negativa
rörelseresultat.

Årets styrelse: Lars Olof Nilsson, Susanne af Burén, Sekreterare, Malm Murakas. Tävlingsansvarig,
Ove Bergman. ansvarig seriespel, Lina Sebö, junioransvarig och ansvarig for sociala medier samt David
Queckfeldt, ansvarig bankommitté. Kassörsposten har under året varit vakant och skötts av Ordförande.
Anna-Stina Trobeck har, utan att ingå i styrelsen, varit behjälplig vid medlemsutskick.

Årets tack
Den idrottsliga verksamheten på GGK är helt beroende av insatser från såväl sponsorer som frivilliga.
Vi vill därför, avslutningsvis, rikta ett stort tack till våra sponsorer rör era insatser under 2022, Energy
Effective Solutions, Däckshopen, Lindbiads Ur o. Optik, Pro Johan Thorell samt Gripshotms
Goifrestaurang. Stort tack också till alla frivilliga som har hjälpt till på tävlingar och på många andra

olika vis varit klubben behjälpliga under året.

Mariefred 1januari 2023

Gripsholms GK - Styrelsen

föreningen har sitt säte i Mariefred.

flerårsöversikt (tkr) 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 249 357 327 349
Resultat efter finansiella poster -71 68 85 53
Soliditet(%) 100 100 100 100

för definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Resultaträkning Not 2022-01-01 2021-01-01
-2022-12-31 -2021-12-3 1

Föreningens intäkter
Medlernsavgifter 139 600 136 205
lävlingsverksamhet 93 165 110 576
Juniorverksamhet 15 775 110 196
Övriga rörelseintäktcr 0 2 103
Summa föreningens intäkter 248 540 359 080

föreningens kostnader
Medlemskostnader -53 44$ 35 937
Kostnader för tävlingsverksamhet -73 315 -73 210
Kostnader för juniorverksamhet -83 05$ -94 570
Övriga extema kostnader -110 048 -75 $96
Personalkostnader 0 -11 021
Summa föreningens kostnader -319 $69 -290 634
Rörelseresultat -71 329 68 446

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 19 0
Summa finansiella poster 19 0
Resultat efter finansiella poster -71 310 68 446

Resultat före skatt -71 310 6$ 446

Årets resultat -71 310 68 446
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningsfillgångar

finansiella anläggningstillgångtr
Ägarintressen i övriga företag 2 106 500 106 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 106 500 106 500
Summa anläggningstillgångar 106 500 106 500

Omsättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar 139 600 0
Övriga fordringar 6 974 3
Summa kortfristiga fordringar 146 574 3

Kassa och bank
Kassaoch bank 355236 573 11$
Summa kassa och bank 355 236 573 118
Summa omsättningstillgångar 501 $10 573 121

SUMMA TILLGÅNGAR 608 310 679 621

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 67$ 600 610 153
Årets resultat -71 310 6$ 446
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 607 290 67$ 599

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 1 020 1 022
Summa kortfristiga skulder 1 020 1 022

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60$ 310 679 621
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Ägarintressen 1 övriga företag

Ingående auskafffiingsvärden
Utgående ackumuterade auskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 106 500

2022-12-31
106 500
106 500

2021-12-31
106 500
106 500

106 500

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsmöte för fastställelse.

Manefred .I. 2023

Malm MtlralcasLars-OlofNilsson

David Queckfeldt



(iripshoJns (hltkltibh 7 (7

Orgnr SI )5OO-5429

Revisorspateckn ing

Mm ieviioiNI’eritteIse har hininats 2023

i: la Kvist
Revisor



Revisionsberättelse

Till årsmötet i Gripsholms Golfklubb
Org.nr 819500-5429

Jag har granskat årsredovisningen, resultat-och balansräkning samt bokföringen för
räkenskapsåret 20220101-20221231. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.

Revisonen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.

Jag tillstyrker därför
att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mariefred den /2 — 2023

Ulla Kvist
Revisor


