
Verksamhetsberättelse 2019 Gunnarns Golfklubb

Bildades den 5 juli 2001.

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

Suppleanterna och sammankallande i kommittenter kallas till styrelsemöten 

Handicapansvarig Göran Olsson
Idrottsansvarig Styrelsen
Utbildningsansvarig Göran Olsson
IT-ansvarig Sten Gullhagen
Banansvarig Roland Kärrman

Medlemskommitté Tävlingskommitté

Kristina Pärnaste-Linder smk Martin Nyman smk

Mötesverksamhet.
Under verksamhetsåret har 5 styrelsemöten genomförts.

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

Medlemmar Man Kvinn0r 2019 2018 2017 2016
Medlem distans MED spelrätt 1 0 1 1 3 16
Medlem distans UTAN spelrätt 17 9 26 26 31 26
Medlem lokal 62 21 83 91 100 90
Stödmedlem 4 5 9 9 11 11

Totalt: 84 35 119 127 145 143

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. Bana helt klar med 9 hål 2007.
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Verksamhet.
Banskötseln har fungerat bra Greener och fairway har haft bra standard under säsongen. Vi har 
fått uppskattning av spelare för skicket.  Inga större maskinproblem. Nya framdäck har inköpts 
till Deutz traktor då de var helt söndervittrade.

Bedöms att det har varit lite mindre spel av lokala medlemmar under sommaren. Greenfee spel 
har ökat med ca 27%.

Onsdagsgolfen har rullat på med 10 – 15 deltagare.

Utbildningen har utförts med flexibla upplägg från Göran och därmed varit smidigt för 
deltagare. Ca 13 st grönt kort utbildade.

Två företags aktiviteter samt en satsning på pubkväll med middag som tyvärr fick dålig 
uppslutning och gick back.

Tävlingsverksamheten har varit låg med 2 tävlingar. Inlandsgolfen hade bra med deltagare och 
är en bra tour för klubben som ökar intresset för att spela på vår bana från andra klubbar samt är
ett lyft för inlandsgolfen. Klubbmästerskap genomfördes 31/8.

Medlemsantalet har minskat med 8 st.

Gjort 2 uppställningsplatser för husvagn/husbil bakom klubbhuset med eluttag.

Under vintersäsongen har det umgåtts, tränats och spelats simulatorgolf med ca 12 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. Greener öppnades 2 juni. Bana och greener
har varit i mycket bra skick denna säsong. Vi har förbättrat
greenområden, tagit bort några träd. Skötseln styrs av
skötselplan för banan. Den utvecklas i takt med  nya
erfarenheter och kunskap kommer fram.  För att klara skötseln
har vi 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. 

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. 
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Tävlingsverksamhet
Totalt har 2 tävlingar genomförts och ett antal inofficiella
tävlingar för nybörjare. 

Klubbmästerskapet avgjordes den 31/8. 
Vinnare brutto: Jan Andersson och Åsa Holmgren.
Vinnare netto:  Gunnar Jonsson och Åsa Holmgren.
Grattis!

Vi tackar våra sponsorer som bidragit med tävlingspriser.

Utbildning
Utbildningen har utförts med flexibla upplägg från Göran och därmed varit smidigt för 
deltagare. Ca 13 st grönt kort utbildade. Tack Göran för din insats. 

Administration
Ekonomihantering för klubben sköts ideellt. GIT används för medlems- och hcp hantering, 
bokning plats i bagbod, samt e-postutskick. Tävlingar hanteras i GIT tävling. Webb- och 
facebook plattformar används för att informera medlemmar 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
Ekonomisk ställning framgår av bilaga resultat- och balansräkning  Stärka soliditeten behövs, 
så vi jobbar med att öka intäkter och hålla nere kostnader. Året 2019 gav ett underskott på 
grund av lägre intäkter än budgeterat. Likviditeten minskade pga. underskott i verksamheten. 
Kostnaderna hålls nere så lågt det går utan att verksamheten blir lidande. Medlemsantalet måste
öka för att långsiktigt klara av att finansiera investeringar, driften och verksamheten. Vi ser 
även över avgifter och hitta fler sponsorer. 

Aktivitetsplan 2020
Bifogas som bilaga.

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

Styrelsen ser framåt med fortsatt engagemang under 2020 med utveckling av golfverksamheten.
En utmaning blir att öka medlemsantalet och utveckla golf verksamheten, samt stärka 
ekonomin så att vi kan driva klubben på ett bra uthålligt sätt. Viktigt att fortsätta med bra 
nybörjarutbildning vilket ger nya medlemmar samt arbeta med sponsorintäkter för att stärka 
ekonomin. Bra jobbat med utbildningarna! 

Vi bidrar till att öka intresset för 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

2019 2018 2017

Försäljning

Spelavgift

Anmälningsavg klubbtävling

Utbildning nybörjare

Reklam/annonsintäkter

Greenfee

Företagsgolf

Drivinglake

Försäljning övrig

Kommunala investeringsbidrag 0,00 0,00

Öresutjämning 0,20 0,00 0,00

Övriga bidrag 0,00 0,00

Hyres arrendeintäkter 0,00 716,00

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 237618,93 254349,05 386611,88

62 685,00 67 275,00 61 525,00

4 900,00 9 550,00 9 150,00

1 000,00 1 875,00 2 700,00

13 000,00 29 000,00 13 000,00

38 450,00 30 350,00 30 290,00

18 170,00 13 960,00 13 800,00

11 855,00 10 540,00 9 920,00

15 323,00 10 369,00 19 213,00

161 437,50

-3 600,00

2 500,00

73 200,00 78 000,00 75 300,00

36 530,00 39 770,00 35 670,00

277 613,20 290 689,00 429 121,50

277 613,20 290 689,00 429 121,50

-3 424,00

-1 210,00

-11 701,27 -13 938,95 -15 189,72

-23 659,00 -22 401,00 -26 620,00

-39 994,27 -36 339,95 -42 509,62



Övriga kostnader 2019 2018 2017

Tomträttsavgäld/arrende -613,00 -601,00 -590,00

Elavgifter

Vatten och avlopp

Övriga fastighetskostnader

Inköp gödsel

Inköp frö

Inköp banutrustning -918,60

Övriga förnödenheter -774,00

Förbrukningsinventarier

Förvaltningsavgift GIT

Förbrukningsmaterial -420,00

Drivmedel

Försäkring och skatt 0,00

Reparation och underhåll

Resekostnader -760,00

Annonsering -305,00 0,00 0,00

Reklam och PR 0,00 0,00 0,00

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

Kontorsmaterial -495,00 0,00

Datakommunikation -758,00

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 -700,00 -850,00 -600,00

Summa övriga kostnader

Arbetskraft

Löner kollektivanställda

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

Arbetsgivaravgifter

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

Utbildning förtroendevald 0,00 0,00 0,00

Övriga personalkostnader 0,00 -300,00

Summa arbetskraft

RÖRELSENS KOSTNADER

RESULTAT FÖRE AVSKR

Avskrivningar

Avskrivningar -10386 -10384 -10385

Kostnad av engångskaraktär 0 -161437

Summa avskrivningar

Finansiella intäkter/kostn

Ränteintäkter

Räntekostnader -23,00 -7,00 -7,00

Summa finans intäkter/kostn -23,00 -7,00 -7,00

RESULTAT FÖRE SKATT

ÅRETS RESULTAT

-36 813,69 -29 930,20 -25 135,48

-4 104,00 -3 837,00 -4 269,00

-1 355,85 -2 781,00 -2 874,80

-15 165,19 -21 307,00 -25 750,00

-7 155,81 -8 240,00 -4 000,00

-5 000,00

-12 470,00 -8 599,00

-3 058,00 -2 335,00 -7 367,50

-7 992,00 -6 377,00 -7 638,00

-2 909,00 -4 522,00

-24 102,00 -25 658,00 -22 090,00

-3 912,00 -3 908,00

-44 067,50 -39 082,55 -46 680,60

-1 685,35 -2 968,00

-1 121,25

-1 187,00 -3 141,00

-2 028,00 -2 076,00

-9 442,00 -9 236,00 -12 832,00

-2 165,75 -2 128,00 -2 217,50

-2 471,00 -2 093,00 -2 381,00

-188 768,14 -175 507,75 -174 638,73

-44 083,20 -42 432,00 -50 470,00

-10 067,00 -9 089,00 -10 810,00

-2 319,00

-56 669,20 -51 721,00 -61 780,00

-285 431,61 -263 568,70 -278 928,35

-7 818,41 27 120,30 150 193,15

-10 386,00 -10 384,00 -171 822,00

-18 227,41 16 729,30 -21 635,85

-18 227,41 16 729,30 -21 635,85



Balansräkning

TILLGÅNGAR

2019-12-30 2018-12-31

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

Kassa

Postgiro 0,00 0,00

Bank

Servicekonto 770,00 -771,00

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -185284,39 -168555,09

Årets resultat 18227,41 -16729,3

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0,00 -9236

Skatteskulder -770,00 0,00

Summa kortfristiga skulder -770,00

SUMMA SKULDER -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 1 121 165,50

-1 097 919,50 -1 088 973,50

49 765,50 49 765,50

-46 885,50 -45 445,50

44 745,00 44 745,00

-44 745,00 -44 745,00

26 326,00 36 712,00

1 795,00 8 000,00

24 259,41 29 769,26

114 676,57 120 810,13

141 500,98 157 808,39

167 826,98 194 520,39

-167 056,98 -185 284,39

-9 236,00

-9 236,00

-167 826,98 -194 520,39
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