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Förslag 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. Presentation  

  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  

  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.  
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  
    verksamhets-/räkenskapsåret.  
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott  
    respektive underskott i enlighet med balansräkningen.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
11. Övriga frågor (Information och diskussion). 
  a. Ändringar stadgar 
 

 



 
 

Styrelsens Sammansättning  
Ordförande: Stefan Berglund  
v. ordförande: Mikael Olsén  
Kassör: Staffan Andersson  
Ledamöter: Anna Andersson, Ann-Sofie Rundberg, Fredrik Skattberg  
Suppleanter: Johanna Ahlqvist, Sten Axengren   
Revisorer: Magnus Göthager, Thomas Sohlström  
Valberedning: Göran Arvidsson, Jens Krantz  

 
Styrelsens Verksamhetsberättelse 2022 
Under året har vi på Åsundsholms Golfklubb fortsatt att bygga och utveckla vår anläggning tillsammans 
med Åsundsholms Herrgård AB i enlighet med vår gemensamma värdegrund, som blev klar i början av 
året. Värdeorden ANSVAR, VÄLKOMNANDE och TILLSAMMANS kan beskrivas på följande sätt: 

Vi tar ANSVAR genom att arbeta för en sund ekonomi och en långsiktig stabil utveckling av 

verksamheten. En viktig del av detta är att öka antalet medlemmar. Vi har idag drygt 500 medlemmar 

som är mer än fördubblad gentemot 2020 och vår målsättning är att inom ett par år nått 750, vilket 

skulle skapa en större trygghet för vår anläggning. 

Vi skapar en VÄLKOMNANDE känsla genom att ta extra väl hand om gäster, nybörjare och nya 
medlemmar. Under de senaste åren när medlemsantalet ökat och vi har många nya golfare, fyller 

faddergolfen på måndagar en viktig funktion som vi ska fortsätta att vårda och utveckla. 

TILLSAMMANS gör vi skillnad, och alla kan bidra. Det är fantastiskt att summera det ideella arbetet 
som förra året uppgick till 3 253 timmar och som kommer från arbete i kommittéer/pooler och från de 
gemensamma röjardagarna på banan. Detta motsvarar ett värde på cirka 650 000 kr omräknat till 
pengar. 

Styrelsen har under 2022 haft 11 protokollförda möten. Under hösten genomfördes ett 
samverkansmöte med representanter från alla kommittéer och pooler. Vi har också genomfört vår- 
och höstmöten för alla medlemmar. Klubben har representerats vid VGFs årsmöten samt zonmöten i 
södra zonen. Vi har även representerat vid de av Ulricehamns kommuns anordnade träffar som gäller 

idrottslivet i kommunen. 

Under Fotbolls-EM 2022 köpte vi rättigheterna att visa matcherna på storbild i vårt nya tält, vilket 
uppskattades mycket av våra golfgäster, medlemmar och boende i området. 

Det som ytterligare visar att vi utvecklas i rätt riktning är att vi har fått i gång ungdomsverksamheten 
och påbörjat den idrottsliga utvecklingen med träningsverksamhet för alla medlemmar. Under året har 
Pro Rickard Larsson bidragit med gruppträning såväl som privatlektioner, medan Pro Jonathan Grogan 
har haft gruppträning för våra juniorer och även privatlektioner för medlemmar. 
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Medlemskommitténs Verksamhetsberättelse för 2022 
Medlemskommittén har under året bestått av:  
Ove Svensson, Gösta Andersson, Magnus Nilsson, Pernilla Berglund, Ann-Sofie Rundberg  
 

Damernas vårträff genomfördes den 6 april med 22 positiva och engagerade deltagare.  
 
Den 18 april åkte vi på vårresa till Ringenäs, den var lyckad och uppskattad, 20 deltagare 
 
Tisdagsgolfen 
Under 2022 har 68 medlemmar spelat tisdagsgolf. Det motsvarar drygt 16% av 
medlemmarna som är äldre än 20 år och har hcp. Det har genomförts 17 tävlingar och 381 
starter. Ove Svensson och Peter Ljungkvist har varit med på samtliga tävlingar. 
Resultat Order of merit (namn, resultat, antal tävlingar) 

1. Svensson Ove 141, 17 
2. Ljungkvist Peter 125, 17 
3. Gustafsson Gunnar 108, 14 
4. Nilsson Magnus 104, 12 
5. Andersson Gösta 95, 15 

Nilsson Lena 95, 13 
7. Andersson Lars 88, 10 
8. Raneklint Ronny 79, 13 
9. Johansson Karin 78, 10 
10. Haglund Anita 74, 8 

Den 17 september spelade vi final i tisdagsgolfen. 30 golfare deltog och vi startade på 
morgonen med matchspel, paren var sammansatta utifrån säsongens resultat, 1:an mötte 
sisten osv. Vi spelade 15 hål (ej hål 13, 14, 15) därefter åt vi gemensam lunch. Vinnarna i 
matchspelet gick vidare till en gemensam bäst boll där sämsta resultat på hålet blir 
utslagen(na). Göran Arvidsson vann över Björn Claesson på sista hålet med ett slag.  
Göran kan därmed titulera sig Årets Tisdagsgolfare 2022. Vi avslutade dagen med 
prisutdelning. Priserna var presentkort från Ulricehamns cityförening . 
 
Under året har medlemskommittén gått fadderrundor och haft kontakt med medlemmar 
som inte har nått hcp 54. 



 
 

Tävlingskommitténs Verksamhetsberättelse för 2022  
Kommittén har under året bestått av:  
Anna Andersson, Annelie Emanuelsson, Jens Krantz, Stigge Bergström, Greger Skoglund 
 
Säsongen 2022 spelades 10 tävlingar i tävlingskommitténs regi.  
Före semesteruppehållet avgjordes fyra tävlingar. Först ut var Vårscramblen som samlade 30 lag 
med vardera 4 spelare. Tävlingen brukar vara populär och blev i år fulltecknad tidigt. Sedan 
spelades en Bästboll i samarbete med restaurangen med 26 deltagande par där lunch ingick i 
startavgiften. Traditionsenlig Flaggolf på nationaldagen samlade 51 deltagare. Våren avslutades 
med Surprizen som likt Vårscramblen tidigt blev fulltecknad med 54 deltagande par.  
 
Under semesteruppehållet fanns det möjlighet för den som önskade att delta i Åsundsholm 
Summer Eclectic. En tävling som avgjordes för första gången. Där gällde det att under flera 
rundor i juli samla ihop till en så låg score som möjligt genom att ”låsa” resultat man kände sig 
nöjd med.  
 
Sverker Helgesson Memorial – vårt årliga Matchspel - avgjordes med start i maj och finalspel i 
september. Tävlingen samlade 32 deltagare likt föregående år. 
 
Efter semesteruppehållet startade tävlandet med en deltävling i Golfhäftet Trophy. Tävlingen 
drog till sig hela 79 par som lockades av möjligheten att spela finalspel i Stockholm.  
 
Tävlandet fortsatte med Klubbmästerskap där mästare korades i åtta klasser. Nytt för året var att 
herrklassen avgjordes med en runda på lördagen och en på söndagen. Tävlandet fortsatte sedan 
med en Höstscramble med 43 tävlande lag och traditionsenlig Snörgolf med 27 tävlande. 
Därmed avslutades tävlingssäsongen 2022. 
 
Sammanlagt gjordes 726 starter under årets tävlingar – att jämföra med föregående års 434 
starter. Noterbart är även att 398 starter gjordes av medlemmar i ÅGK och 319 av gäster.  
 
Under säsongen spelades även Sport för Life med annan arrangör, 18 omgångar av tisdagsgolfen 
plus avslutning arrangerad av medlemskommittén och ett sammandrag av VGF´s seriespel för 
H75. 
 



 
 

Juniorkommitténs Verksamhetsberättelse för 2022  
Kommittén har under året bestått av:  
Anders Frisk, Johanna Larsson och Staffan Haglund 
 
Ungdomsträningen som är inne på sitt andra år efter att träningen återuppstod 2021 efter några 
års uppehåll. Träningen fortsatte i samma anda och upplägg från föregående år.  
Ledarna fick hjälp att lägga upp ungdomsträningen av Christer ”Kricko” Karlsson som är utbildare 
från Västergötlands Golfförbund. Vi hade också vid några tillfällen hjälp av golfpron Jonathan 
Grogan. Vi har haft ca 25 barn i vår lista och i genomsnitt har det varit ca 15 ungdomar på de 
träningar som genomförts på tisdagar under året (9 st under våren och 9 st under hösten). 
Träningarna har i första hand skötts av ledarna i juniorkommittén. 
 

 
 
Trädgårdsgruppen Åsundsholm - Årsberättelse år 2022. 
Under år 2022 har skötseln runt herrgården och hotell gjorts av 
”trädgårdsgruppen” som startade med att inför påsken 2022 göra påsk 
planteringar runt herrgård och hotell. 
Under våren fortsatte aktivt trädgårdsarbete med upprensning av kryddland, 
vinbärsbuskar, rhododendron buskage, trätunnor. Grusgångar och plattgångar 
rensades. 
Inköp gjordes av säsongs blommor/växter och plantering av fönsterlådor, 
krukor/tunnor och kryddland runt herrgården och hotellet. 
Därefter har vi fokuserat på underhåll d.v.s vattning flera gånger i veckan under 
hela säsongen och kompletteringsplantering, ogräsrensning, kantklippning, 
grästrimning, lövblåsning av ”uteserveringen” samt beskäring av nedhängande 
grenar i de stora lindarna. 
Höstplanteringar har gjorts och inför advent smyckades utemiljön med granar, 
granris. 
Totalt har gruppen samlats ett par gånger i månaden april– dec. 
Trädgårdsgruppens deltagare under 2022 har varit: 
Helene Östlund 
Birgitta Ek-Olausson 
Anita Haglund 
Hans Östlund 
 

  



 
 

Årsberättelse Resurspoolen 2022. 
Resurspoolen har under året haft 38 sammankomster och redovisat 1480 timmar på 14 mer eller 
mindre aktiva deltagare med en snittålder på 74 år. (+ ca 100 timmar i Gunnars garage för 
tillverkning stativ till röd tee skyltarna)  
Poolen har haft 22 medlemmar som anmält sitt intresse men vid de flesta tillfällena kommer  
6 -10 deltagare. 
Större projekt under året har varit:  

- Tillverkning och uppsättning Röd Tee skyltar 
- Iordningställande av 2 garage för golfbilar 
- Renovering källaren Villa Larsson  
- Nätmontering o lagning broar 
- Borttagning våning-sängar samt renovering golv i 3 hotellrum 
- Gjutning flaggstångsfundament samt uppmontering flaggstänger 
- mm smått o värdefullt arbete för att hålla herrgårdsområdet i ordning. 

 
Resurspoolen har under trevliga omständigheter haft 5 golfdagar i Limmareds golfstudio. 
 
Deltagare Resusrpoolen 2022 har varit: Majvor & Gunnar Gustafsson, Ove Svensson,  
Claes Berglund, Lars Andersson, Karin Johansson, Britt & Göran Arvidsson, Ronny Raneklint,  
Kjell Hallberg, Åke Thylander, Iwe Törnqvist, Bo Frisk, Thomas Sohlström, Liss & Manda Carlsson, 
Kjell Lagernäs, Hans Östlund, Anita & Stellan Haglund, Eva Eriksson. 

 

 

Verksamhetsplan 2023. 

Vårt mål är att få med ca 5 - 10 fler aktiva medlemmar på våra arbetsdagar så att vi även får 

tid att ägna oss åt mer arbete på och omkring banan. Vidare kommer vi att bistå som en 

resurs i de uppgifter som kommer till oss tillhanda 

Saker som vi redan vet är: 

- Renovering starthuset. 

- Bygga en bro mellan 17-18. 

- Renovera södergavel Golfbilsgaraget. 

- Röja nedanför 9ans tee. 

- Öppna upp mer mot sjön vid ställplatsen och söder ut 

 

 

  



 
 

Resultaträkning 2022         

          

Beteckning   2020 2021 2022 

          

Medlemsavgift   108 203 152 275 181 770 

Sponsring     8 500 26 000 

Klubblag         

Varuförsäljning   350 750 24 281 

Tävlingar     49 998 97 850 

Tisdagsgolfen       21 050 

Träningsavgifter   9 725 11 385 18 910 

Medlemsresa   11 862   11 450 

Event etc       9 050 

Erhållna Statliga bidrag       1 076 

Erhållna Kommunala bidrag     522 830 415 046 

Övriga intäkter   1 748 2 694 2 411 

S:a intäkter   131 888 748 432 808 894 

          

Avgift till SGF/VGF   68 650 119 104 120 147 

Klubblag         

Tävlingskostnader   18 592 13 067 30 785 

Tisdagsgolfen kostnader       17 500 

Träningsavgifter, Inhyrd PRO etc     23 886 18 562 

Medlemsresa       11 400 

Kostnader för event etc       6 481 

Förändring av varulager   12 917   14 945 

Lokalhyra       35 000 

Nyttjanderätt       408 483 

Programvaror       1 746 

Förbrukningsmaterial       200 

Marknadsföringskostnader     59 406 39 737 

Representation   850   2 824 

ADM kostnader       67 528 

Övriga kostnader   8 812 9 785 10 320 

Personalkostnader     455 933   

S.a kostnader   109 821 681 181 785 658 

Resultat   22 067 67 251 23 236 

 

  



 
 

Balansräkning 2022         

    2020 2021 2022 

Andelar i Koncernbolag               3 800          102 800     

Varulager              14 523     

Kundfordran                 2 970     

Bankkonton (Summa av tre st)   196354      255 764          357 260     

S.a Tillgångar           196 354          259 564          477 553     

          

Balanserad vinst/förlust   -      170 322     -    191 455     -    258 706     

Kortfristiga skulder   -           4 900     -           858     -    195 611     

Beräknat resultat   -         21 132     -      67 251     -      23 236     

S:a Skulder och eget kapital   -      196 354     -    259 564     -    477 553     

 


