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Verksamhetsberättelse 2006 Gunnarns Golfklubb 
 
Gunnarns Golfklubb bildades den  5 juli 2001. 
 
Styrelse under verksamhetsåret: 
Olle Wärnick  Ordförande 
Sten Gullhagen  Kassör 
Roland Kärrman  Sekreterare 
Erik Lundqvist  Vice ordf. 
Håkan Gustafsson  Ledamot 
Kenneth Sandberg  Ledamot 
Sixten Fredriksson  Ledamot 
Sture Holmner  Suppleant 
Christina Wärnick  Suppleant 
Rolf Persson  Suppleant Har avlidit under året 
 
Suppleanterna kallas till styrelsemöten. 
 
Banansvarig  Erik Lundqvist 
Handicapansvarig  Kenneth Sandberg 
Idrottsansvariga  Agneta Holmner. Kristina Pärnaste-Linder 
Ungdomsansvarig  Christina Wärnick 
IT-ansvarig   Roland Kärrman 

 
Mötesverksamhet. 
Under verksamhetsåret har det hållits 6 styrelsemöten. 
 
Medlemsantal 
Medlemskapstyp Män: Kvinnor: Totalt: 
 Medlem distans MED spelrätt 2 0 2 
 Medlem distans UTAN spelrätt 31 15 46 
 Medlem lokal 47 14 61 
 Stödmedlem 7 6 13 
Totalt: 87 35 122 
 
Bakgrund byggand av golfbana i Gunnarn 
Förstudie avslutades oktober 2000. Den visade på att det finns goda förutsättningar att 
bygga en 9 håls golfbana i byn. Lämplig plats bedömdes vara markområde bakom 
Konsum längs Gubbträskvägen mot Byavägen. Tillstånd enligt miljöbalken har givits 
2001. Projektgruppen för förstudien tillsammans med föreningar i byn genomförde 
åtgärder på markområde för etapp 1 samt röjning av område framför kalvtjärn under 
hösten 2000. Projektgruppen har drivit projektet vidare fram till bildandet av 
golfklubben juli 2001. 
 
 



Verksamheten  
Under verksamhetsåret har fortsatt byggande av återstående hål pågått och flyttning 
av klubbhus samt klippning av färdiga grönytor och drift av övningsbanan. För att klara 
skötseln av banan så har följande maskiner köpts in: Beg. Ransomes Fairway 300 för 
klippning av fairway.  Under sommaren har vatten, avlopp och plintar för husgrund 
anlagts. Under hösten har klubbhuset delats och flyttats med hjälp av KG´s 
Entreprenad och kommit på plats. De ombyggnader som krävs pågår och de är av  
mindre omfattning.. Klubbhuset kommer att innehålla personalutrymmen och 
serviceutrymmen för spelare och kommer att vara klart till säsongen 2007..  Vi har M2 
medlemskap med tidsbegränsning under tiden 2004-03-01—2006-03-01. Ny ansökan 
om M2 har inlämnats. 
 

Golfbanan 
Verksamheten har bestått av fortsatt byggande av banan. 
Bangruppen tar fram lösningar för banans utformning och består av 
Olle Wärnick, Erik Lundqvist, Kenneth Sandberg och Håkan 
Gustafsson. Sture Holmner har med sin kompetens och 
engagemang starkt bidragit till att vi har kommit så här långt.  
 
Under 2006 har hålen 1,2, 3 och 9 varit i drift och i spel. Vi har fått 
beröm för att greenerna är i ett bra skick.  
Greenerna är klara och sådda för hålen 4, 5, 6, 7 och 8. Dessa greener har klippts och 
fått växa till sig. Viss justering har även gjorts på dessa greener. 
 
Fairways för hålen 4, 5, 6, 7, och 8 har under sommaren fått växa till sig och har klippts 
ett par gånger. Tillväxten har varit begränsad då det har varit en mycket varm och torr 
sommar. En del justeringsarbete på fairway har gjorts. Under 2007 beräknas banan bli 
färdig samt att garage för maskiner. Hela byggprojektet är något försenat enlig den 
ursprungliga planen. Detta beror på att byggnationen görs ideellt och resurserna har 
inte varit tillräckliga för att hålla tidplanen. 
 
Under året har en skötselplan tagits fram för greener, fairways och övriga grönytor. 
Den kommer att utvecklas i takt med att nya erfarenheter och kunskap kommer fram. 
 

Övningsbanan (Driving lake) 
Övningsbanan har varit öppen hela säsongen 2006.  
Antalet besökare har varit lägre än vad vi bedömde inför 
säsongen. Vi tror att det beror på att fyra banor är igång 
vilket har medfört att medlemmarna har prioriterat spel på 
banorna före övning på laken. Genom bollautomaten har 
det passerat ca 650 bollhinkar.  
 
Bollplockning har genomförts dels med ideella krafter efter ett plockschema och under 
två perioder av  ferie arbetande ungdom. 
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Arrangemang/aktiviteter 
Kenneth har tillsammans med Gunnarns skola haft aktiviteter på övningsbanan och 
golfbanan för skolelever vid ett antal tillfällen. 

Utbildning 
Gunnarns Golfklubb har genomfört grundutbildning i samarbete med PRO Daniel 
Evertsson. 
 
Vi har samarbete med PRO Daniel Evertsson Golf Lycksele för utbildning och 
praktiska instruktioner golfspel. Han svarar för all utbildning hos Gunnarns GK. 
 
Golfens It Systen GIT 
GIT systemet använder vi oss av i första hand för medlems- och hcp hantering. Under 
året har det varit ett antal uppgraderingar av systemet. Det är ett omfattande system 
som innehåller medlemshantering, bokning starttider, handicap, tävling, 
kassa/betalning och många andra funktioner. Vi har tagit systemet i drift för vår klubb 
under 2004. 
 
Webbsida 
Webbsidan är ett smidigt sätt att informera om klubben och marknadsföra oss bredare 
samt ett viktigt hjälpmedel för att värva nya medlemmar då det är enkelt att nå många 
via Internet. Sidan hålls uppdaterad så snabbt det är möjligt. Webtech Nord sponsrar 
oss med lagringsplats för webbsidan på sitt webbhotell  
 
Övrigt 
Vi samarbetar med Lycksele GK genom nyttjanderättsavtal som ger våra medlemmar 
möjligheter att spela på Lycksele GK:s bana för en greenfeeavgift på 100 kr för senior, 
junior 50 kr. Officiell hcp, klubbkort eller är under utbildning krävs. Detta gäller tills vår 
bana är spelbar. 
 
Vi har tagit fram första versionen av miljöplan för verksamheten vilken kommer att 
utvecklas i takt med att verksamheten utvecklas. Under 2006 har inget arbete lagt ned 
på att utveckla planen 
 
Ekonomi. 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bilaga resultat- och balansräkning  
Vår ekonomi är god då vi bygger i långsam takt och utan att låna pengar. Vi har så här 
långt finansierat byggnationen med bygdemedel, sponsorpengar och en stor andel 
ideellt arbete. 
 
Verksamhetsplan 2007 

• Förlänga M2 medlemskapet 
• Färdigställa hål 4, 5, 6, 7, 8 så att de blir spelklara. 
• Flyttning och uppställning av garage 
• Färdigställa klubbhus inför säsongen 
• Utveckla en fungerande driftorganisation 
• Utbilda klubbfunktionärer 
• Få igång egna klubbtävlingar 
• Öka medlemsantalet 
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Balansräkning

TILLGÅNGAR
2005-12-31 2006-12-31

Anläggningstillgångar

0,00

0,00
Maskiner

Inventarier

Övriga långfristiga fordringar 0,00 200,00

Summa anläggningstillgångar 0,00 200,00

Omsättningstillgångar

Kassa 0,00 510,00
Postgiro
Servicekonto 0,00

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0,00

Summa kortfristiga skulder 0,00

SUMMA SKULDER 0,00

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

Ack avskr, byggnader -185 386,00
Acc avskrivning bananläggning -716 464,54 -801 464,54
Acc avskrivning bevattningsanl -458 635,00 -458 635,00
Pågående nybyggnad bananläggni 716 464,54 801 464,54
Pågående nybyggnad bevattnings 458 635,00 458 635,00
Pågående nubyggnad Klubblokall 185 386,00

444 951,50 538 701,50
Ack avskr, maskiner -444 951,50 -538 701,50

9 663,00 9 663,00
Ack avskr, inventarier -9 663,00 -9 663,00
Banutustning 44 745,00 44 745,00
Ack avsk, banutrustning -44 745,00 -44 745,00

217 907,60 258 377,35
2 738,35

220 645,95 258 887,35

220 645,95 259 087,35

-167 591,35 -220 645,95
-53 054,60 -17 446,40

-220 645,95 -238 092,35

-20 995,00

-20 995,00

-20 995,00

-220 645,95 -259 087,35



Resultaträkning

RÖRELSENS INTÄKTER
2006 2005 2004

Försäljning

Spelavgift
Reklam/annonsintäkter

0,00 0,00

Försäljning övrig 0,00 0,00
Kommunala investeringsbidrag

-0,08 -0,50 0,00
Övriga bidrag 0,00 527,00 992,00
Aktiverat arbete Omkostnader
Aktiverat arbete Löner
Medlemsavgifter

Summa försäljning

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

Golfklubbens kostnader

Andra aktiviteter 0,00 0,00 -208,00
Försäljningskostnader Rang 0,00 0,00 -156,50

0,00 0,00
Demokratikostnader 0,00 0,00 -189,00
Medlemskort 0,00 0,00 -439,00
Årsmöteskostnader 0,00 -181,90 -340,00
Medlemsavgifter till SGF

Summa kostnader

BRUTTOVINST

10 000,00 9 200,00 35 500,00
10 000,00 5 000,00 40 540,50

Greenfee 3 780,00
Drivinglake 9 503,00 14 879,00 16 651,50

3 606,08
230 606,00 344 394,00 100 000,00

Öresutjämning

50 000,00 37 500,00 60 000,00
90 000,00 80 000,00 100 000,00
81 150,00 76 850,00 28 200,00

488 645,00 568 349,50 381 884,00

488 645,00 568 349,50 381 884,00

Inlöp pins, klubbmärken -1 991,00

-20 590,50 -15 868,00 -10 990,00

-20 590,50 -16 049,90 -14 313,50

468 054,50 552 299,60 367 570,50



Övriga kostnader 2006 2005 2004

Tomträttsavgäld/arrende -523,00 0,00 -518,00
0,00 0,00

Inköp gödsel 0,00
Inköp frö -702,00 0,00
Inköp banutrustning
Förbrukningsinventarier 0,00
Förvaltningsavgift GIT 0,00
Förbrukningsmaterial 0,00 0,00
Drivmedel
Försäkring och skatt -35,00 -35,00 -35,00
Reparation och underhåll
Reklam och PR -400,00 -800,00 -800,00
Annonsering -738,00
Representation/ uppvaktningar -500,00 -390,00 -400,00
Kontorsmaterial -318,00 0,00 -380,00
Datakommunikation -213,00 0,00 -913,00
Postbefordran -160,00 -968,00
Försäkringar

0,00 -718,40 0,00
Konsultarvoden 0,00 0,00
Bankkostnader -473,50 -343,00 -316,00
Övriga externa tjänster
Övriga externa kostnader -290,00 0,00 0,00

Summa övriga kostnader

Arbetskraft

Bilersättningar, skattefria 0,00 0,00
Utbildning förtroendevald 0,00 -500,00 -500,00

Summa arbetskraft -500,00 -500,00

RÖRELSENS KOSTNADER

RESULTAT FÖRE AVSKR

Avskrivningar

Avskrivningar 0,00 0,00
Kostnad av engångskaraktär

Summa avskrivningar

Ränteintäkter 0,00 54,38 109,34

0,00 54,38 109,34

RESULTAT FÖRE SKATT

ÅRETS RESULTAT

Elavgifter -5 134,00
-10 116,00 -6 439,00

-1 044,00
-24 160,00 -25 387,00 -29 820,00

-1 120,00 -3 169,00
-3 369,50 -5 934,00
-1 004,00

-11 066,60 -6 954,58 -2 081,28

-13 864,75 -38 814,00 -2 880,00

-1 689,50 -1 256,50

-4 505,00
-1 572,00 -1 560,00 -1 556,00

Sammanträdeskostnader
-4 133,00

-2 086,25 -2 530,00 -2 310,00

-83 142,10 -93 971,98 -49 410,78

-3 330,00

-3 330,00

-107 062,60 -110 521,88 -64 224,28

381 582,40 457 827,62 317 659,72

-7 932,60
-364 136,00 -404 827,40 -260 000,00

-364 136,00 -404 827,40 -267 932,60

Finansiella intäkter/kostn

Summa finans intäkter/kostn

17 446,40 53 054,60 49 836,46

17 446,40 53 054,60 49 836,46
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