
Gripsholms Golfklubb-Årsmöte 2023 
Protokoll 

Dag: Torsdag 16 februari 2023 
Plats: Klubbhuset, Gripsholms Golfklubb 

1. Mötets öppnande 
Ordförande GGK, Lars-Olof Nilsson, öppnade mötet. 

Priser ftjr KM 20221 delades ut: 
Herrar: Lars Lindgren 
Damer: Elin Wetterstrand-Sjöberg 
Kategori-KM: 
Damer Lina Mörk-Olander Ej närvarande 
H70 KentLanz Ej närvarande 
H60 Michael Queckfeldt 
HS0 Pelle Persson Ej närvarande 
H40 Jonas Romfeldt Ej närvarande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

0 

Årsmötet valde Lars-Olof Nilsson till ordförande och Susanne af Buren till sekreterare. 

3. Val av tri (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
rnötesprotokollet 
Till protokolljusterare valdes Nils Engberg och Bertil Orrvik. 

4. Fastställande av dagordning 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till dagordning. 

5. Fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängd upprättades. Årsmötet beslutade att fastställa röstlängd om 
rösträkning skulle bli aktuellt. 

6. Fraga om mötet blivit i behörig ordning utlyst. 
Årsmötet beslutade att mötet stadgeenligt blivit korrekt utlyst genom att: 
Kallelse skickats per medlemsmail samt anslagits i Klubbhuset 2023-01-26. 
Årsmöteshandlingarna publicerats på klubbens hemsida samt anslagits i 
Klubbhuset 2023-02-09. 

7. Föredragning av styrelsens Verksamhets-/Förvaltnlngsberättelse 2022 
Verksamhetsberättelsen (del av Årsredovisningen=ÅR) presenterades. 

8. Föredragning av styrelsens Årsredovisning 2022 
Årsredovisningen (ÅR) presenterades och godkänns av Årsmötet. 

9. Föredragning av Revisionsberättelse 2022 
Revisionsberättelsen lästes upp av mötets ordförande. 

(Bilaga 1) 

(Bilaga 2) 

(Bilaga 3) 

(Bilaga 4) 

(BIiaga 4) 

(Bilaga 5) 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 20~ (BIiaga 4) 
Resultat- och Balansräkning (del av ÅR) presenterades och fastställdes av Årsmötet. 

11. Beslut om resultatdisposition. (Bilaga 4) 
Årsmötet beslutade att resultat 2022 överförs till ny räkning. 

~ 
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Protokoll 

12. FrAga om ansvarsfrihet fflr styrelsen för den tid revisionen avser. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

13. Faststlllande av Bud1et och Verksamhetsplan 2023 
Budget och Verksamhetsplan presenterades och fastställdes av Årsmötet. 

14. Faststlllande av antalet ledamöter och suppleanter I styrelsen. 
Årsmötet fastställde att styrelsen 2023 består av ordförande och 

sju (7) ledamöter. Inga (0) suppleanter. 

15. Val av klubbens ordförande fflr en tid av ett (1) år 
Valberedningens förslag presenterades och Årsmötet valde Sara Ekström. 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande period (2 år) 
Valberedningens förslag presenterades och Årsmötet valde: 

Ledamot Tobias Bergman (2 år) 

Ledamot JohannesJacobsson (2 år) 

Ledamot Lena Engberg (2 år) 

Ledamot Anna-Stina Trobeck (2 år) 

Ledamot Caroline Sebö (1 år) 

Ledamot David Queckfeldt (1 år) 

Ledamot Susanne af Buren (1 år) 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande period 
Valberedningens förslag presenterades och Årsmötet valde: 

Revisor Ulla Kvist 

Revisorssuppleant Gunilla Orrling 

18. Val av valberedning 
Årsmötet valde följande valberedning: 

Lottie Orrvik Ordförande 

Jörgen Wallin 
Nils Engberg 

Ledamot 

Ledamot 

Nyval 

Nyval 

Nyval 

Nyval 

2022 

2022 

2022 

19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
Inga motioner har inkommit. 

20. Mötets avslutande 
Lars-Olof Nilsson tackade och avslutade Årsmötet. 

~ 
Mötesordförande: Lars-Olof Nilsson 

Justeras av: Ni~ 
~~/. 

Justeras av: Bertil Orrvik 

0 
(Bilaga 6, 7) 

(Bilaga 8) 

(Bilaga 8) 

(Bilaga 8) 



Förslag Dagordning 
Gripsholms Golfklubbs Årsmöte 2023 
Verksamhetsåret 2022 

Dag: Torsdag 16 februari 2023. 
Plats: Klubbhuset GGK - Gripsholms Golfrestaurang 
Tid: Kl 19:00 

1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två (2) protokolljusterare som jämte ordförande skall justera 

mötesprotokollet. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Fastställande av röstlängd för mötet. 
6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst. 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse). 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
9. Föredragning av revisorernas berättelse. 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
11. Beslut om resultatdisposition. 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan 2023. 
14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
15. Val av klubbens ordförande för en tid av ett (1) år. 
16. Val av styrelseledamöter för kommande period (2 år). 
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande period. 
18. Val av valberedning. 
19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda 14 dagar före årsmötet. 
20. Mötets avslutande. 



Röstlängd - Deltagare · 
Årsmöte Gripsholms GK 16 februari 2023 
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Röstlängd - Deltagare 
Årsmöte Grf psholms GK 16 februari 2023 

Namn Golfld Malladrns 
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Till medlemmar i Gripsholms Golfklubb 

Kallelse 

Årsmöte - 2022 års verksamhet 

Torsdag 16 februari 2023 

Plats: Klubbhuset GGK - Gripsholms Golfrestaurang 

Tid: Kl 19:00 

Omedelbart före årsmötet uppmärksammar vi, traditionsenligt, 2022 ärs k/ubbmästare 
genom en prisutdelning. 

Samtliga Årsmöteshandlingar nedan finns from 9 februari att ta del av på Gripsholms 
Golfklubbs hemsida https://www.gripsholmsgk.se/ samt på anslagstavla i Klubbhuset. 

• Dagordning 
• Årsredovisning 2022 inkl Förvaltningsberättelse (Verksamhetsberättelse) 
• Revisionsberättelse 
• Verksamhetsplan 2023 
• Budget 2023 
• Valberedningens förslag till styrelse 2023 

Motioner ska, enligt klubbens stadgar, vara styrelsen tillhanda 14 dagar före årsmötet. 

Vi bjuder på kaffe och en kaka. 

Välkomna. Vi ser fram emot ditt deltagande. 

Marie/red 24 januari 2023 

Styrelsen i Gripsholms Golfklubb 

i1L 3 



Årsredovisning 
tör 

Gripsholms Golfklubb 
819500 .. 5429 

Räkenskapsåret 

2022 



Gripsholms Golfklubb 
Org.nr 819500-5429 

Styrelsen för Gripsholms Golfklubb fAr härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022. 

1 (7) 

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

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

All,,,li"t o• Vff'h•"'l,ete11 

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

Klubbens akti,iteter startade redan innan banan öppnade med veteranernas Kick Off i mars följt av en 
damupptakt i början av april. 

Vintern var, ur golfbaneperspel-tiv, besvärlig vilket innebar att vi fick en sen säsongsstart, den 21/4. 
Dessutom stängdes banan i början av november, vilket innebar att vi fick en nAgot kortare säsong än vad 
vi är vana vid. 

GGK:s Styrelse bar 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 möteQ ~()m Sörmlands Distriktsgolfförbund (SöGDF) har bjudit in till. 

Representanter tör GGK:s styrelse har löpande haft ett antal möten med GS under lret. Vi har, 
förutom löpande ärenden, främst diskuterat medlemsformer, bokningsregler, regler för bokning av 
"kompistävlingar", rangepriser samt resultatet ilV årets Players 1st. undersökning. Tyvärr måste vi 
konstatera att vi fått väldigt lite gehör för våra synpunkter. Gemensamt bar vi kommit fram till att GGK 
liksom väldigt många av klubbens medlemmar passar dåligt i GolfStars "kostym". 

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

Antal medlemmar i klubben ligger på ungefiir samma nivå som under de senaste åren 698 st. 

Medlemsbrev från styrelsen om verksamheten har regelbundet, via mail, skickats till medlemmarna. 
Hemsidan www.gripsholmsgk.se och klubbens lnsta1ramkonto är klubbens övriga medlemskanaler. 

Medlemsenkäten Playen 1st. Årets version genomfördes, som vanligt i två omgångar. Vi konstaterar 
tacksamt att 42% av klubbens medlemmar svarade på årets enkät. Återigen 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, ruffar, tecs och 
avstAndsmarkeringar. Kiosk och restaurang är fonfarande de enda delarna i undersökningen där 
anläggningen flr omdömet "Bra" resp. "Mycket bra". Mot bakgrund av dena har styrelsen återigen. 
efterfrågat en åtgärdsplan från Golf'Star, för att förbättra situationen. 

Ombyggnad bana. I slutet av säsongen meddelade GoltStar att ingen ombyggnation av banan planeras 
under 2023. Vi flr alll$å on in1a1<1 18-hlls anläggning även näs1a år. ~ 

ti3 
Pfi 



Oripsholms Golfklubb 
Org.nr 819500.5429 
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Pro. Under lret inleddes ett samarbete med Johan Thorell, POA Pro. Johan är till 800/o procent anställd 

1v Flens GK men har förlagt resterande del 1v sin arbetstid hos oss. I första hand har Johan trinat vAra 

juniorer som kommit en bit i sin karriär men han har iven erbjudit klubbens övriga medlemmar trining, 
utbildning och instruktion i olika former. 

Jun_lorverksamhet. Kom i lr att drivas i en väsentligt mindre omfattning, jämfört med de närmast 
töreglende Aren. Den stora anledningen till minskningen, är avsaknad av ledare tör de yngre grupperna. 
Med hjälp av Johan Thottll kunde vi erbjuda juniorträning pl onsdagar men den planerade 
söndagstriningcn för de yngre juniorerna kunde inte genomföras. En stor och framgångsrik 
juniorverksamhet bygger pi ideella insatser av föräldrar. 

TivH11gar och 1erinpel 
Utöver Gripsholmsveckan med fem (5) tävlingar, arrangerades två (2) klubbtävlingar samt KM och KM 
Kategori. Därtill har klubben, pl uppdrag av SöGDF, arrangerat Hösttouren samt stått värd tör ett antal 
seriematcher. 

Order-of-merit segrare under GHV blev Kent Lanz. 

Tyvärr tvingades vi pi grund av för f! anmälda deltagare - att ställa in inte mindre än fyra (4) av sex (6) 

planerade lclubblivlingar. Dessutom ställdes Sönnlandsutbytet på klubben in av samma anledning. 
Däremot blev det överanmälninw till säsongens sista klubbtävling "Höstavslutningen" och vi kunde 
tyvärr inte ta emot alla lag som ville spela. 

I lrets seriespel bar 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. 830 laget kom 3:a och H 50 laget var 4:a i sina serier. 
Elitlaget spelade Jag-SM Div. 2 östra och där var det, tyvärr, ganska lätt att hålla ordning på lagen som 

placerade sig bakom GGK i tabellen. 

Många av klubbens medlemmar bar deltagit i Sönnlandsutbytet och Hösttouren. 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 
utklassade av Viksberg. 

KM ocb Katecori KM 
KM och kategori KM arrangerades i augusti. I år kunde vi glädjas åt att vi, återigen, hade en damklass. I 
kategori KM tvingades vi, p g a f1 deltagare, att slå ihop flera av klasserna. Årets klubbmästare är: 
Herrar: Lars Lindgren 
Damer: Elin Wetterstiaod-Sjöberg 
Kategori-KM: 
Damer: Lina Mörk-Olander 
H70: Kent Lanz 
H60: Michael Queckfeldt 
HS0: Pelle Persson 
H40: Jonas Romfeldt 

Tack till alla som föredömligt ocl, sportsligt har representerat Gripsholms Golfklubb, såväl på hemma
som bortapla11 och grattis till säsongens placeringar! Ett särskilt tack till laga11svarigajör ett gediget 

arbete med att ställa upp Jag till respektive spe/omgång. 

~ 
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Efter 18 "veterantisdagar" med 447 starter P' hemidan och 225 pi damsidan avslutades veteransäsongen 
med en kanonstartstivling. med 47 deltagare, följd av lunch och prisutdelning. I årets Eclectictävling 
segrade Monica Nilsson i damklassen. För detta fick hon ett extrapris i fornt av ett armband, skänkt av 
Lindblads Ur o Optik. I herrarnas tivling vanns Gula Gruppen av Jörgen Waltin och i Röda Gruppen stod 
Olle Andersson som segrare. 

Vannt tack till Veteransektione,is styrelse för ert stora engagemang. 

Ekenoml 
Klubbens ekonomi är fortsatt god. Vi kan dock se en intäktsminskning detta lr jfr. förepende. Detta 
beror till största del pi en väsentligt minskad juniorverksarnhet vilket i sin tur har inneburit minskade 
deltagaravgifter och bidrag. Dessutom har både antalet klubbtävlingar och antalet tävlande minskat vilket 
har inneburit minskade tivlingsavgifter. Dessa två stora intäktposter ligger tilJ grund för lrets negativa 
rörelserem.iltat. 

Årets styrelse: Lars Olof Nilsson, Susanne af Buren, Sekreterare, Malin Murakas, Tävlingsansvarig, 
Ove Bergman, ansvarig seriespel, Lina Sebö, junioransvarig och ansvarig för sociala medier samt David 
Queckfeldt, ansvarig banlcommitte. Kassörsposten har under Aret varit vakant och skötts av Ordförande. 
Anna-Stina Trobcck har, utan att ingå i styrelsen, varit behjälplig vid medlemsutskick. 

Åretslllcl 
Den idrottsliga verksamheten på GGK är helt beroende av insatser från såväl sponsorer som frivilliga. 
Vi vill därför, avslutnin~. rikta ett stort tack till våra sponsorer för era insatser under 1022. Energy 
E.fjedive Solutions, Däck.shopen, Lindblads Ur o. Optik, Pro Johan Thore/1 samt Gripsho/ms 
Golfrestaurang. Stort tack också till alla frivilliga som har hjälpt till på tävlingar och på många andra 
olika vis varit klubben behjälpliga under år~t. 

Marief,w i ja11lllll'i 1023 

Gripsholas GK -Styrmm 

Föreningen har sitt säte i Mariefred. 

Flednövenikt (tkr) 
Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet (o/,) 

2022 2021 
249 3S7 
-71 68 
100 100 

För definitioner av nyckeltal, se Not l Redovisningsprinciper. 

2020 2019 
327 349 

85 53 
100 100 

Föreningens resultat och ställning i övrigt ftamgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter. 
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Resultaträkning Not 2022-0UU 2021-01-01 
-2022-12-31 -2021-12-31 

Föreningens latlkter 
Medlemsavgifter 139 600 136205 
Tävlingsverksamhet 93165 110 576 
Juniorverksamhet IS 77S I JO 196 
Övriga rörelseintäkter 0 2 103 
Summa förenl■ge■s l■tlkter 248540 359080 

Föreningens kostnader 
Medlemskostnader -53 448 -35 937 
Kostnader för tivlingsverksamhet -73 315 -73 210 
Kostnader for juniorverksamhet -83 058 -94 570 
övriga externa kostnader -110 048 -75 896 
Personalkostnader 0 -11 021 
Summa föreningens kostnader -319869 -290634 
Rörelseresaltat -71329 68446 

Finansiella poster 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 19 0 
Smnma finusieUa poster 19 0 
Resultat efter finansiella poster -71310 68 446 

Resultat före skatt -71310 68 446 

Årets resultat -71310 68446 



Gripsholms Golflclubb 5 (7) 
Org.nr 819500-5429 

Balansräkning Not 2022-U-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anliggnlagstillgingar 

Fi1111ui~ll11 a11liigg11i11gstil/g6ngar 
Ägarintressen i övriga företag 2 l06 500 )06 500 
Summa ftna11slella anlignlngsdllglngar 106 500 106500 
Summa a11llanlngstlllglngar 106 500 106 500 

Omsittninptlllglngar 

Kortfristiga /nri,rpr 
Kundfordringar 139 600 0 
Övriga fordringar 6974 3 
Summa kortfristiga fordringar 146 574 3 

KIISSII oc, NU 
Kassa och banlc 355 236 573 118 
Summa kassa och baak 355236 573 118 
su-a omsättlliaptillglngar 501810 573 121 

SUMMA TILLGÅNGAR 608310 679 621 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital vid räkenskapsårets början 678 600 610 153 
Årets resultat -71 310 68446 Eget kapital vid rikenskapslrets slut 607 290 678 S99 

Kortfriqa skulder 
Övriga skulder 1020 1 022 Summa kortfrittiga skulder I 020 1022 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 608310 679 621 
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Net I Re4w,laillllp- odl Ylnlerillpprtndper 

Allal■-111pplyni■pr 
Ånredcmaninp lr ..ppciawl ; enlighet med lmedoviminplqen och Bo.kfflrmpolrnndent •Uminna 
rid (BFNAR 2016:10) om lrvedovisniq i mindre fflretag. 

Net 2 Ågariatreaen l lmp flntq 

Jaglmde IUbflilinpvlnle 
u..-...ac1nm._Ulbfflalqnlrdea 

Utpe■lh ndo\'ilat Y1n1e 

lOJJ..12-31 
106500 
106500 

1865" 

Reml1at- och balansrikningen kommer au föreliggas pi lrsmöte för faststillelse. 

Lars-OJofNiJaoo 
Ordförande . 

Sebö 

.{c 

MalinMDrakas 

\-l~ 

7 

2021-Jl.-31 
106 SOO 
106580 

106500 

~d- ( p~/ 
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Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Gripsholms Golfklubb 
Org.nr 819500-5429 

~ll 5 

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 g / 2 - 2023 

~~ 
Ulla Kvist 
Revisor 



Budget Förslag Budget 
Gripsholms GK 2023 Utfall 2022-12 Budget2022 
Intäkter 
Medlemsavgifter från GolfStar 135 000 139 600 110 000 
Anmälningsavg. Tävlingar 100 000 93165 120 000 
Sålt material 0 798 0 
Tävlingssponsorer 0 0 50000 
Erhållna stöd/bidrag (RF/Sisu) Se Juniorer 0 0 10000 
Summa 235000 233563 290000 

Kostnader 
Priser 50000 43 081 80000 
Extra tävlingskostnader 20000 29234 55000 
Kläder 16000 26204 10000 
Utbildningar 0 0 5000 
Representation 5000 5463 7000 
M öteskostnader /Bil ersättningar 25000 25811 8000 
Förbrukningsinventarier 4000 396 4000 
Annonser/ Affischering 10000 8813 15000 
Kontorsmaterial 1000 25 5000 
Porto 1000 390 5000 
Redovisning (vakant kassör 2022) 30000 52 237 40000 
Hemsidan (inkl. antiv progr) 1000 6264 8000 
Avg SöGDF / SGF 10000 15180 12000 
Bankkostnader (inkl advokat engångs) 3000 9 757 8000 
Spelavgifter seriespel 10000 9000 8000 
Klubbidrag Juniorverksamhet 

(underskott se Juniorer nedan) 49000 0 0 
Summa 235000 231855 270000 

Förslag Budget 

Juniorer 2023 Utfall 2022-12 Budget2022 

Intäkter 
Deltagaravg. 40000 11000 65000 

Sponsor 10000 0 5 000 

Erhållna stöd/bidrag RF/Sisu 15000 3977 30000 

Klubbidrag GGK (se ovan) 49000 0 0 

Anmälningsavg. Tävlingar egna 0 0 4000 

Summa 114000 14977 104000 

Kostnader 
Pro kostnader 85000 76058 60000 

Anmälningsavg. Till rikstävlingar 0 0 5000 
Priser 0 0 0 

Träningsutrustning 3000 2500 5000 

Annons (uppstart) 10000 1438 5000 

Kläder 0 0 0 

Avslutning 2000 0 5000 

Bollar GolfStar(Rangeträning) 10000 7000 19000 

Juniorprojektet Utbildning (50% av avg) 4000 0 0 

Seriespelsavgift ungdom/Junior, 

Ungdom, Teen Tour, Teen Cup 0 1000 5000 

summa 114000 87996 104000 
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• 
Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Grlpsholms Golfklubbs (GGK) verksamhet under år 
2023. I tillämpliga delar styrs dokumentet av Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhetsplan 
samt Svenska Golfförbundets (SGF) verksamhetsinrlktnlng. 

Styrelsens ansvar och uppgift är att, Inom ramen för ovanstående, sörja för att medlemmarnas 
intressen vad gäller utbildning, träning, tävling och sociala aktiviteter på golfklubben tas tillvara på 
bästa möjliga sätt. Styrelsen ska också verka för att, det "Nyttjandeavtal" som finns mellan GolfStar, 
dåvarande Unipeg, och GGK, upprätthålls. I tillägg ska styrelsen dessutom ta tillvara GGK:s intressen 
som aktieägare i Pax Mariae Golfanläggningar AB. 

Verksamheten 

Banan. Då GolfStar, i slutet av säsongen 2022 meddelade att ombyggnation av banan under 2023 
inte genomförs, planerar styrelsen för en "normal" verksamhet i klubben. Efter banans stängning 
2022 drabbades den av kraftig skadegörelse i form av vildsvinsangrepp. De skador som vildsvinen 
förorsakat måste naturligtvis åtgärdas före säsongsstart. Vi håller en nära kontakt med GolfStar för 
att säkra att så sker. 

Tävlingsverlcsamhet. Inleds den 22 april och följs av ytterligare 10 tävlingar under säsongen varav 
fem (5) under Gripsholmsveckan (GHV) samt KM. GGK är även värd för fyra (4) tävlingar arrangerade 
av Södermanlands Golfförbund (SöGDF). I enlighet med medlemmarnas önskemål har vi prioriterat 
partävlingar med kanonstart. 

Tävlingsprogram 2023 

22 april Vår - Kickoff-tävling 
13 maj Majgolf 
4 juni Sörmlandsutbytet 
6 juni Flaggtävling 
23 juni Midsommargolf 
1~14 juli Gripsholmsveckan (GHV) 
5-6 augusti KM 
26 augusti Augustigolf 
7 september H70 Avslutning 
17 september Damserien Avslutning 
7 oktober Höst - Avslutningstävling 

Arrangeras på uppdrag av SöGDF 

Arrangeras på uppdrag av SöGDF 
Arrangeras på uppdrag av SöGDF 

Vi kommer att förstärka våra prisbord för att därmed göra tävlingsspel mer attraktivt. 

Seriespel. I tillägg till ovanstående tävlingar kommer klubben att, på uppdrag av SöGDF, vara värd för 
ett antal seriematcher under säsongen. Datum för dessa är ännu ej fastställt. 

Vårt engagemang i SGF:s och SöGDF:s seriespel utökas med ytterligare ett H70 lag. Det innebär att 
GGK finns representerat i följande serier. SM för klubblag, H30, HS0, H60, H70 (två lag), Damserien 

samt Mb<edserien. 
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Veteranernas verksamhet fortsätter 2023 med oförminskad aktivitet, i första hand i samband med ~r&.. 2 (~) 
tisdagarnas veterangolf. 

PRO och Junlorverksamhet. Vi är mycket nöjda med det samarbete med Johan Thorell, PRO som 

inleddes under 2022. Vi planerar därför för att utöka samarbetet så att Johan, förhoppningsvis, 

kommer att lägga ännu mer tid på GGK. Johan skall, som tidigare, i första hand ansvara för 

juniorernas träning men även erbjuda privatlektioner, gruppträningar och annan utbildning till övriga 

medlemmar. Det är också vår förhoppning att kunna återuppta träningen för de yngre juniorerna, 

vilket dock bygger på att frivilliga krafter kan planera och genomföra denna träning. 

De medel som Stallarholmens GK, i samband med sin nedläggning, skänkte till SöGDF kommer under 

2023 att resultera i två juniorläger. Det är vår förhoppning att flera av våra juniorer ska delta i dessa 

läger. 

Samarbete med leverantörer av utrustning. Vi planerar att, i samarbete med leverantörer, arrangera 

aktiviteter som tex klubbutprovning i anslutningen till rangen. 

Nya golfregler. R&A och USGA har uppdaterat golfreglerna. De återfinns på Regler - Golf.se I 

samband med den årliga uppdatering som vi, med Christina Pernvis hjälp, gör av våra lokala regler så 

kommer hänsyn att tas till de uppdaterade reglerna. Christina kommer även att hjälpa oss med några 

regelgenomgångar inför säsongsstart. 

Samarbetet med GolfStar och Pax Mariae Golfanlägningar AB. Samarbetet med GolfStar är fortsatt 

i fokus även under detta verksamhetsår. Vi planerar för flera och mer regelbundna fysiska möten 

med GolfStars ledning. För att kunna förbättra vår egen verksamhet och som ett verktyg för våra 

diskussioner med GolfStar, ska de enkätsvar som kommer in via undersökningen Playerslst; även 

denna säsong användas. Det kan därför inte nog betonas hur viktigt det är att alla medlemmar svarar 

på enkäten, som går ut i juni och augusti. 

Genom styrelserepresentation i såväl Pax Mariae Golfanläggningar AB som i bolagets valberedning 

kommer vi att ta tillvara klubbens intressen som aktieägare. 

Medlemskommunlkatlon. Under det föregående verksamhetsåret började vi, som en av landets 

första klubbar, att använda SGF:s nya system GIT epost för medlemskommunikation. Vi kommer 

även att kommunicera med medlemmarna via lnstagram och Facebook. Gällande kommunikation via 

hemsida, kan vi nås via två olika hemsidor. Dels vår egen, dels den "Gripsholmssida" som finns under 

golfstar.se. Det blir otydligt 3och riskerar att leda till missförstånd och ibland förorsaka rena 

felaktigheter. Vi kommer därför att se över hemsidorna för att, i första hand, undersöka om vi kan ta 

bort vår egen hemsida och i stället förbättra och använda "Gripsholnissidan'" under golfstar.se. 

Vi är naturligtvis också måna om att ta del av våra medlemmars synpunkter och önskemål i övrigt. 

Dessa kan ni delge oss via mailadressen info@gripsholmsgk.se 

Frivilliginsatser och sponsring. Vi är väldigt tacksamma för de insatser som görs av flera medlemmar 

och hoppas på fortsatt engagemang även under denna säsong. Vi har dessutom förmånen att få stöd 

av flera lokala företag, speciellt i samband med Gripsholmsveckan och i juniorverksamheten. Det kan 

inte nog understrykas hur viktig denna hjälp är för klubbens verksamhet. 

Ekonomi. Klubben kommer fortsatt att använda Contrado, Mariefred för att sköta den ekonomiska 

redovisningen. 
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Övrigt. Representanter för styrelsen kommer att delta i de möten, seminarier och träffar i övrigt som 
Sörmlands Distriktsgolfförbund och Svenska Golfförbundet bjuder in till. 

Avslutningsvis vill vi tillönska alla medlemmar ett riktigt fint golf6r 2023 - vi ses p6 banan. 

Mariefred i januari 2023 

Gripsholms Golfklubb 

Styrelsen 



Valberedningens F6rsla1 till styrelse I Grlpsholms GK 2023 

Ordförande 

Ledamot 

Ledamot 

Revisorer 

Revisorssupplea nt 

Sara Ekström 

Caroline Sebö 

David Queckfeldt 

Susanne af Buren 

Tobias Bergman 

JohannesJacobsson 

lena Engberg 
Anna Stina Trobeck 

Ulla Kvist 

Gunilla Orrling 

Lottie Orrvik och Jörgen Wallin 

1 år nyval 

1 år (2022) 

1 år (2022) 

1 år (2022) 

2 år nyval 
2 år nyval 

2 år nyval 
2 år nyval 

1 år omval 

1 år omval 


