
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstmöte 

Åsundsholms Golfklubb 

Torsdagen den 17 november 19:00 

Riddarcrona, Hotellet  



  

 
Höstmöte Åsundsholms Golfklubb 
Torsdagen den 17 november Tid: 19:00  
Åsundsholm, sal Riddarcrona 
 
Föredragningslista  

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

3. Fastställande av föredragningslista.  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet.  

6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för 
det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.  

7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.  

8. Val av  

a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år.  

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år. 

c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år. 

d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av (1) år.  
I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. 

e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år,  
av vilka en skall utses till ordförande. 

f. Ombud till Västergötland Golf Distriktsförbunds årsmöte. 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

a. Styrelsens förslag till införande av städavgift (Information och diskussion). 

10. Övriga frågor 

11. Höstmöte avslutas. 

 
Välkommen Styrelsen 

 

 

  



  

Verksamhetsplan för Åsundsholms Golfklubb 2023 

Övergripande 

• Fortsätta utveckla det positiva samarbetet med  Åsundsholm Herrgård AB för att nå 

gemensamma mål och säkerställa en god kommunikation mellan anställda, bolag, klubb och 

medlemmar.  

• Tillsammans arbeta för en ökning av medlemsantalet så att vi når 750 medlemmar. 

• Vårda och vidareutveckla sammanhållningen samt den vänliga och positiva atmosfären i 

klubben. 

• Erbjuda nya golfare paket med medlemskap och Grönt Kort kurs.  

• Fortsätta utveckla ungdomsverksamheten med träningsgrupper för juniorer och stötta upp 

med Pro.   

• Erbjuda möjlighet att delta i seriespel, lag SM samt individuell tränings- och 

tävlingsverksamhet. 

• Erbjuda träningsmöjligheter med Pro regelbundet under året för alla medlemmar.  

• Arrangera tävlingar för alla hcp-nivåer. 

• Arbeta aktivt att säkerställa nya sponsorer samt uppmuntra tidigare sponsorer.  

• Bredda aktiviteter och stimulanser för medlemmar såväl som gäster för att få hela 

Åsundsholms Herrgård att utvecklas. 

• Samarbete med restaurang, turistbyrå med flera, attrahera vandrare, cyklister och alla som 

vill njuta av det goda i livet och den rogivande miljön kring Åsundsholms Herrgård. 

• Arbeta för fler medlemmar engagerade i kommittéer och pooler för att kunna bibehålla den 

höga kvalitén på banan och dessutom stärka klubbkänsla och gemenskap. 

 

Organisation 

• Klubben är delägare i ÅHAB. 

• Nyttjanderättsavtal (arrendeavtal) med ÅHAB. 

• Golfklubbens ordförande är ledamot i styrelsen för ÅHAB. 

• Styrelsens medlemmar ingår i resursgrupper/kommittéer  

• Kommittéer/Pooler 

  - Styrelse 

  - Medlemskommitté 

  - Tävlingskommitté 

  - Juniorkommitté 

  - Sponsorgruppen  

  - Extern Info-/Marknadsföring, SoMe 

  - Resurspoolen 

  - Trädgårdspoolen 

  - Banpoolen 

  - Rangepoolen 

  - Värdpoolen 

  - Inredningsgruppen 

• Förtydliga och renodla ansvarsområden inom och mellan olika funktioner/grupper genom 

tydliga rollbeskrivningar. 

• Klubben ansvarar för medlemsförteckning. 



  

Verksamhetsplan Medlemskommittén 2023 

Kontaktperson: Ann-Sofie Rundberg  

Planerade aktiviteter 

Damträff  Mars - 23 

Vårresa Planerad till 15 april 

Fadderronder måndagar under spelsäsongen kan medlemmar boka in fadderronder. 
Samordnas med kansli och genomförs utifrån behov. 

Tisdagsgolf 

Tisdagsgolfen fortsätter som föregående år med en gemensam klass för damer och herrar. 
Huvudtävlingen startar som vanligt med första start kl.16:30. 
Det finns liksom förra året även möjlighet att själv välja starttid under förutsättning att du har en 
markör med dig i bollen.  

Vi spelar 9 alt. 18 hål (beroende på förutsättningar). 
Om möjligt kommer vi spela 13 hål vid ett par tillfällen (Beslut fattas beroende på beläggning av 
bana).   

Under våren blir tävlingsformen Poängbogey och så går vi över till Slaggolf efter semestern för att 
höja tävlingsmomentet. 

Samtliga rundor ligger till grund för poängjakten som pågår under hela säsongen och avslutas med en 
final på hösten, vi fortsätter även med ”Puttindex” så vi blir ännu vassare på greenerna.  

Samtliga ronder registreras. 

18-apr 9 hål 
25-apr 9 hål 
02-maj 9 hål 
09-maj 9 hål 
16-maj 9 hål 
23-maj 9 hål 
30-maj 18 hål 
13-jun 18 hål 
20-jun 9 hål samtliga från rött, något att äta, tidigare anmälan 

25-jul 18 hål 
01-aug 18 hål 
08-aug 9 hål 
15-aug 9 hål 
22-aug 9 hål 
29-aug 9 hål 
05-sep 9 hål 
12-sep 9 hål 
16-sep Final, match med reserverad starttid 8 – 10, gemensam lunch, därefter final med 

reserverad starttid 14.30 – 15.30 
 

 



  

Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2023 

Kontaktperson:  Anna Andersson  

Planerade Tävlingar 

Planering för tävlingssäsongen 2023 pågår för fullt. Ett fastställt tävlingsprogram kommer 

presenteras under vintern 22/23. Programmet kommer till stor del likna det som anordnats säsongen 

2022.  

Under våren planeras för 4 tävlingar med varierande spelform.  

Scramble, Bästboll, Surprize och Flaggolf är tävlingsformer som brukar locka både medlemmar såväl 

som gäster att anmäla sig till. 

Matchspel och eclectic återkommer också under 2023.  

Under hösten planeras för ytterligare 4 tävlingar.  

Klubbmästerskap, Scramble, Snörgolf och något mer kan den tävlingssugne sikta in sig på.  

Under säsongen 2023 räknar vi med att ha minst ett lag i seriespel samt ett lag i klubblags SM.  

Det kommer anordnas en deltävling på Teen- och Rookietour där vi förhoppningsvis har ett par 

ungdomar som deltar. 

 

 

Verksamhetsplan Juniorkommittén 2023 

Kontaktperson Staffan Haglund 

Ungdomsverksamhet 2023 

• Uppstartsträff för alla ledare planeras att genomföras i mars. 
- Träningsupplägget presenteras 
  - Golfäventyret 
  - Juniorträning   

• Träning startar under april 2023 
• Planerar att kunna erbjuda träning med Pro för de ungdomar som kommit längre i sitt golfspel. 
• Planen för alla ungdomar är att de genom träning får sitt Gröna Kort 
 

 

 

  



  

Budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2023 

 


