
Verksamhetsberättelse 2018 Gunnarns Golfklubb

Bildades den 5 juli 2001.

Styrelse under verksamhetsåret:
Olle Wärnick Ordförande
Erik Brandum Vice ordf.
Roland Kärrman Sekreterare
Sten Gullhagen Kassör
Kenneth Sandberg Ledamot
Lars-Erik Holmner Ledamot
Rickard Stenmark Ledamot
Britt-Loise Persson Suppleant 
Martin Nyman Suppleant
Paul Lundqvist Suppleant

Suppleanterna och sammankallande i kommittenter kallas till styrelsemöten 

Banansvarig Erik Brandum
Handicapansvarig Göran Olsson
Idrottsansvarig Styrelsen
Utbildningsansvarig Göran Olsson
IT-ansvarig Sten Gullhagen

Damkommitté Bankommitté Tävlingskommitté

Kristina Pärnaste-Linder smk Roland Kärrman smk Martin Nyman smk
Erik Brandum Sofia Langlet-Andersson
Olle Wärnick
Kenneth Sandberg

Mötesverksamhet.
Under verksamhetsåret har 6 styrelsemöten genomförts.

Medlemsantal
Medlemsantalet har minskat mot tidigare år. Avslutade och nya medlemskap balanserar inte 
längre varandra. En viss ökning av juniorer.

Medlemmar Man Kvinna 2018 2017 2016 2015

Medlem distans MED spelrätt 1 0 1 3 16 15

Medlem distans UTAN spelrätt 17 9 26 31 26 21

Medlem lokal 64 23 91 100 90 85

Stödmedlem 4 5 9 11 11 12

Totalt: 90 30 127 145 143 133
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Historik byggnad av golfbana i Gunnarn
Tillstånd enligt miljöbalken gavs 2001. Projektgruppen tillsammans med föreningar i byn drev 
projektet vidare fram till bildandet av golfklubben juli 2001.

Verksamhet.
Banan har varit i bra skick och särskilt greenerna har hållit hög klass trots den mycket varma 
och torra sommaren.  Lång säsong med öppna greener från 27 maj till 14 oktober. Vi har 
förbättrat greenområden. Inga driftproblem på bevattning och maskiner. Som vanligt så har det 
fungerat bra med anställd personal  och vi har fått bra hjälp av pigga pensionärer. Vi har haft 
6st sommarjobbare som är anvisade från kommunen.

Greenfeegäster och ronder har varit på samma nivå som förra året. Besöken på rangen har varit 
på samma nivå som förra året. 

Tävlingsverksamheten har rullat på med 9 tävlingar varav en inställd p.g.a.  för få anmälda och 
inofficiella tävlingar för nybörjare. Tyvärr så är det få anmälda på ett antal tävlingar. 
Klubbmästerskap genomfördes den 18 augusti.

Vi genomförde vår deltävling den 18 juli touren inlandsgolfen av 4 i samarbete med 
Granöbygden, Åsele och Lycksele. En tävling /event med stor potential. Det har gjorts 
sammanlagt 120 starter med ett 30-tal startande på varje ställe med ett gott samarbete mellan 
klubbarna och spelare. Ett lyft för inlandsgolfen.

Den 22 augusti genomfördes en inofficiell golf dag med tävling 3 klubbor ( vill ni ha fler är det 
ok, även ok att gå med dom man vill gå med).

Utbildningsverksamheten har fungerat bra med ca 20st gröntkort utbildningar. Utbildnings 
ansvarig Göran har erbjudit flexibla upplägg.

Vi har genomfört två företags event med Fastighets AB Umluspen och Vattenfall.

Ungdomsverksamheten behöver utvecklas då vi har ett ökat antal ungdomar som utbildar sig.

Under vintersäsongen har det umgåtts, tränats och spelats simulatorgolf med ca 15 deltagare. 
En uppskattad aktivitet.

Överenskommelse mellan Gunnarns GK och Lycksele GK ger rabatt på årsgreenfee 

Miljöarbetet följs upp genom miljöplan och policy som avstäms årligen.

Golfbanan
Bra start på våren. Ingen tjäle i marken. Greener öppnades
27 maj. Bana och greener har varit i mycket bra skick denna
säsong. Vi har klarat den varma torra sommaren bra. Under
året har hål 3, 5 och 9 kompletterats med tee, vilket ger 2
röda och 2 gula tee. Tre banor har tre tee 1,6 och 8. Vi har
satt upp banlayout och sponsortavlor vid varje hål för att ge
bättre information och attraktivare platser för sponsorer. Vi
har förbättrat greenområden, tagit bort några träd. Skötseln
styrs av skötselplan för greener, fairways och övriga
grönytor. Den utvecklas i takt med  nya erfarenheter och
kunskap kommer fram.  För att klara skötseln har vi anställt en säsongsanställd under juni – 
halva september och hjälp av feriearbetare. De har gjort ett bra arbete tillsammans med stor 
insats av medlemmar som bidragit till att verksamheten har fungerat. 
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Övningsbanan
Rangen har varit öppen hela säsongen. Besöken har varit
på samma nivå som förra året.  Genom bollautomaten har
det passerat ca 600 bollhinkar. Bollplockning har
genomförts dels med ideella krafter och anställda under
maj – oktober. Vi har bytt ut och kompletterat länsar med
bättre funktion i tjärnen. Påbörjat rensning av viss
växtlighet i tjärnen för att underlätta bollplockning.

Tävlingsverksamhet
Totalt har 8 tävlingar genomförts med i snitt 16
deltagare/tävling och ett antal inofficiella tävlingar för
nybörjare. 

Klubbmästerskapet avgjordes den 18/8. 
Vinnare brutto:  Jan Kristiansson efter särspel med Jan
Andersson samt Åsa Holmgren.
Vinnare netto:  Lars-Olov Tanderyd och Åsa Holmgren.
Grattis!

Vi tackar våra sponsorer som bidragit med tävlingspriser.

Utbildning
Har haft bra med elever i varierande åldrar. Totalt ca 20 grönt kort utbildningar. Utbildningarna
har Göran drivit i egen regi och gjort ett bra arbete med flexibla upplägg för deltagarna. Tack 
Göran för din insats. 

Administration
All ekonomihantering för klubben sköts ideellt. GIT används i första hand för medlems- och 
hcp hantering, bokning plats i bagbod, samt e-postutskick. Tävlingsverksamheten hanteras i 
GIT tävling. Webb- och facebook plattformar används för att informera medlemmar om 
verksamhet i klubben och marknadsföra oss. Swish betaltjänst används.

Miljö
Vi jobbar efter policy och aktivitetslista i miljöplanen. Den följs upp och beslutas på årsmötet. 
Klubben har tilldelats SGF:s miljödiplom 2009.  Redovisning sker årligen till golfförbundet.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bilaga resultat- och balansräkning 
Starkare soliditet finns det behov av, så vi jobbar på att hitta mer intäkter och hålla nere 
kostnader. Året 2018 gav ett positivt  resultat trots lägre intäkter än budgeterat. Likviditeten 
minskade pga. inköp av maskiner och underskott i verksamheten de senaste två åren. 
Kostnaderna hålls nere så lågt det går utan att verksamheten blir lidande. Medlemsantalet bör 
öka för att långsiktigt klara av att finansiera investeringar, driften och verksamheten. Vi ser 
även över avgifter och hitta fler sponsorer. 

Aktivitetsplan 2019
Bifogas som bilaga.



Aktivitetsplan 2019
Bifogas som bilaga.

Slutord
Ett stort tack till det fina arbetet som gjorts under det gangna året av medlemmar, ideella
krafter, sponsorer, anställda och övriga som stöder vår klubb.

Styrelsen ser framåt med fortsatt engagemang under 2019 med utveckling av banan och
verksamheten. En utmaning blir att öka medlemsantalet och utveckla golf verksamheten, samt
stlirka ekonomin så att vi kan driva klubben på ett bra uthålligt sätt. Viktigt att fortsätta med bra
nybörjarutbildning vilket ger fi)rutsättning ftir medlemsutveckling Bra jobbat med
utbildningarna!

Vi bidrar till att öka intresset ftir besök i vår by och kommunen med aktiviteten golf på
Gunnarns Golfbana, tillsammans med andra aktiviteter i området.
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Sponsorer/samarbetspartners

Hålsponsorer



Resultaträkning

RÖRELSENS INTÄKTER

2018 2017 2016

Försäljning

Spelavgift

Anmälningsavg klubbtävling

Utbildning nybörjare

Reklam/annonsintäkter

Greenfee

Företagsgolf

Drivinglake

Försäljning övrig

Kommunala investeringsbidrag 0,00

Öresutjämning 0,00 0,00 -1,62

Övriga bidrag 0,00

Hyres arrendeintäkter 0,00 716,00 0,00

Aktiverat arbete Omkostnader 0,00 0,00 0,00

Aktiverat arbete Löner 0,00 0,00 0,00

Medlemsavgifter

Övriga ersättningar och intäkter

Summa försäljning

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

Golfklubbens kostnader

Utbildningskostnader 0,00 -500,00

Andra aktiviteter 0,00 -199,90

Kostnader företagsgolf 0,00 0,00 0,00

Inköp pins, klubbmärken servering

Demokratikostnader 0,00 0,00 0,00

Medlemskort 0,00 0,00 0,00

Årsmöteskostnader 0,00 0,00 0,00

Medlemsavgifter till SGF

Summa kostnader

BRUTTOVINST 254349,05 386611,88 330121,46

67 275,00 61 525,00 60 125,00

9 550,00 9 150,00 7 950,00

1 875,00 2 700,00 11 450,00

29 000,00 13 000,00 27 000,00

30 350,00 30 290,00 31 050,00

13 960,00 13 800,00 2 000,00

10 540,00 9 920,00 11 000,00

10 369,00 19 213,00 23 307,00

161 437,50 77 344,00

-3 600,00 13 600,00

78 000,00 75 300,00 72 200,00

39 770,00 35 670,00 53 077,62

290 689,00 429 121,50 390 102,00

290 689,00 429 121,50 390 102,00

-9 748,00

-5 576,23

-13 938,95 -15 189,72 -18 781,31

-22 401,00 -26 620,00 -25 875,00

-36 339,95 -42 509,62 -59 980,54



Övriga kostnader 2018 2017 2016

Tomträttsavgäld/arrende -601,00 -590,00 -582,00

Elavgifter

Vatten och avlopp

Övriga fastighetskostnader

Inköp gödsel

Inköp frö

Inköp banutrustning -918,60

Övriga förnödenheter -774,00 0,00

Förbrukningsinventarier

Förvaltningsavgift GIT

Förbrukningsmaterial -420,00

Drivmedel

Försäkring och skatt 0,00 0,00

Reparation och underhåll

Resekostnader -760,00

Annonsering 0,00 0,00

Reklam och PR 0,00 0,00

Representation/ uppvaktningar 0,00 0,00 0,00

Kontorsmaterial 0,00 -357,50

Datakommunikation -399,00

Postbefordran -870,00

Försäkringar

Sammanträdeskostnader 0,00 0,00 0,00

Konsultarvoden 0,00 0,00 0,00

Bankkostnader

Övriga externa tjänster

Övriga externa kostnader -850,00 -600,00

Summa övriga kostnader

Arbetskraft

Löner kollektivanställda

Bilersättningar, skattefria 0,00 0,00 0,00

Arbetsgivaravgifter

Arbetsmarknadsförsäkringar -200,00 -200,00 -450,00

Utbildning förtroendevald 0,00 0,00 0,00

Övriga personalkostnader 0,00 -300,00 0,00

Summa arbetskraft

RÖRELSENS KOSTNADER

RESULTAT FÖRE AVSKR

Avskrivningar

Avskrivningar -10384 -10385

Kostnad av engångskaraktär 0 -161437 0,00

Summa avskrivningar

Finansiella intäkter/kostn

Ränteintäkter 26,62

Räntekostnader -7,00 -7,00 -5,00

Summa finans intäkter/kostn -7,00 -7,00 21,62

RESULTAT FÖRE SKATT

ÅRETS RESULTAT

-29 930,20 -25 135,48 -30 578,18

-3 837,00 -4 269,00 -4 198,00

-2 781,00 -2 874,80 -23 699,30

-21 307,00 -25 750,00 -19 803,00

-8 240,00 -4 000,00 -8 227,00

-19 829,50

-8 599,00

-2 335,00 -7 367,50 -12 191,00

-6 377,00 -7 638,00 -7 215,00

-4 522,00 -2 425,00

-25 658,00 -22 090,00 -19 548,00

-3 908,00

-39 082,55 -46 680,60 -37 129,20

-2 968,00 -4 396,00

-2 495,00

-1 232,50

-1 121,25

-1 187,00 -3 141,00

-2 076,00 -3 735,00

-9 236,00 -12 832,00 -12 744,00

-2 128,00 -2 217,50 -1 588,00

-2 093,00 -2 381,00 -2 405,00

-2 880,00

-175 507,75 -174 638,73 -217 657,18

-42 432,00 -50 470,00 -44 000,00

-9 089,00 -10 810,00 -9 424,00

-51 721,00 -61 780,00 -53 874,00

-263 568,70 -278 928,35 -331 511,72

27 120,30 150 193,15 58 590,28

-91 351,00

-10 384,00 -171 822,00 -91 351,00

16 729,30 -21 635,85 -32 739,10

16 729,30 -21 635,85 -32 739,10



Balansräkning

TILLGÅNGAR

2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Klubbhus

Maskinhall

Ack avskr, byggnader

Bananläggning

Bevattningsanläggning

Acc avskrivning bananläggning

Acc avskrivning bevattningsanläggning

Pågående nybyggnad bananläggning 0,00 0,00

Pågående nybyggnad bevattningsanläggning 0,00 0,00

Pågående nubyggnad Klubblokal 0,00 0,00

Pågående nybyggnad maskinhall 0,00 0,00

Maskiner

Ack avskr, maskiner

Inventarier

Ack avskr, inventarier

Banutustning

Ack avsk, banutrustning

Övriga långfristiga fordringar 200,00 200,00

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0,00

Kassa

Postgiro 0,00

Bank

Servicekonto -771,00 0,00

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -168555,09

Årets resultat -25965,3

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder -9236 0

Skatteskulder 0,00 -770,00

Summa kortfristiga skulder ,00 -770,00

SUMMA SKULDER ,00 -770,00

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

459 760,00 459 760,00

52 000,00 52 000,00

-511 760,00 -511 760,00

854 584,54 854 584,54

483 853,00 483 853,00

-854 584,54 -854 584,54

-483 853,00 -483 853,00

1 121 165,50 1 145 290,50

-1 088 973,50 -1 104 154,50

49 765,50 49 765,50

-45 445,50 -44 005,50

44 745,00 44 745,00

-44 745,00 -44 745,00

36 712,00 47 096,00

8 000,00

29 769,26 23 123,76

120 810,13 99 105,33

157 808,39 122 229,09

194 520,39 169 325,09

-190 190,94

21 635,85

-194 520,39 -168 555,09

-194 520,39 -169 325,09
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