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Medlemmarna i Vasatorps Golfklubb 
kallas härmed till ordinarie årsmöte/höstmöte 

Tisdag 6 oktober 2020 kl. 19.00 
 

Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid -19  
kommer mötet att hållas digitalt. 

Uppkoppling sker 18.15-18.30 
Vi svarar på föranmälda frågor 18.30-19.00 (frågor mailas till ekonomi@vasatorp.golf)  

 
Anmäl ditt deltagande senast söndag 4 oktober till ekonomi@vasatorp.golf 

Information om hur du deltar i mötet kommer du att erhålla via mail 
 

Dagordning årsmöte/höstmöte 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet. 
4. Fastställande av röstlängd för mötet. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter och 

medlemslån för kommande verksamhets- och räkenskapsår. 
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
8. Val av:  

 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 
 halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år   
 fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande 
 ombud till GDF-möte 

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

 
Välkomna!       
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen reserverar sig för eventuella felskrivningar i detta dokument. 
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Verksamhetsinriktning 
Vi har under 2020 arbetat vidare efter den verksamhetsinriktning som togs fram 2018. Allt 
för att ta steg mot visionen att bli Skandinaviens bästa golfupplevelse. 
Varje år utvärderar vi vårt arbete och följer upp mot önskat läge 2023. Vi kommer att 
presentera utvecklingen under höstmötet och till vårmötet. 
Vår värdegrund Tillsammans – Omtanke – Kvalitet visar vad vi står för och präglar allt vi 
gör i vårt dagliga arbete. 
 
Vår övergripande målsättning är nöjda medlemmar och gäster, vilket vi mäter i 
medlems- och gästundersökningar. Att medlemmar och gäster ger oss bra omdömen 
visar att vi successivt närmar oss vår vision. 
 
Vår finansiella målsättning är en ekonomi i balans, vilken skapar förutsättningar för 
framtida investeringar samt en sund och hållbar finansiering. 
 
Styrelsen uppdaterar varje år våra strategiska kategorier och de områden som omfattas 
inom respektive kategori. Så gjordes även under 2020 där nedanstående kategorier och 
områden ingår. 
 
KATEGORI STRATEGISKA OMRÅDEN (URVAL) 

  Hög attraktionskraft för alla 

BANOR/ÖVNINGSOMRÅDEN Utveckling av övningsområden 

  Besluta om att utveckla Allébanan till 12 hål 

  Ändamålsenliga lokaler för social samvaro och gemenskap 

FASTIGHETER Bra arbetsmiljö för personalen 

  Tidsenlig standard, faciliteter attraktiva för kvinnor & män 

  Mötesplatsen du vill vara på utanför banan 

RESTAURANG Öppet hela dagen när 18-hålsbanorna är öppna 

  Utveckla erbjudande kvällar och helger 

  Medlemmar – Behålla & aktivera (80%) samt rekrytera (20%) 

KUNDFOKUS Stärka känsla av tillhörighet i medlemskapet 

  TILLSAMMANS, OMTANKE, KVALITET i allt vi gör 

  Stärka Vasatorpsgemenskapen 

SERVICE & BEMÖTANDE Optimera våra kommunikationsflöden 

  Klubbhusområdet är navet i gemenskapen 

  Instruktörernas erbjudande anpassas och utvecklas 

SPELET Spela 9 eller 12 hål som alternativ till 18 hål 

  Kommunikation – Golf är kul, för alla 
 
Det är viktigt att allt hänger ihop från visionen till det dagliga arbetet. Utifrån definierat 
önskat läge tar styrelsen fram vad vi kallar strategiska aktiviteter som sedan bryts ner av 
klubbchef/VD till taktiska handlingar som skall genomföras under året. 
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Banorna 2021 
Våra banor är det viktigaste vi har, där vi alltid eftersträvar att leverera en så hög kvalitet 
som möjligt varje dag under säsongen. Vi föreslår investeringar i ett antal nya maskiner 
för underhåll, vilket skapar förutsättningar för att ytterligare höja kvaliteten på våra 
spelytor. En satsning på gångvägarna på TC och Classic Course under hösten 2020 
kommer att följas upp för att säkerställa hög kvalitet. Fortsatt målmedvetet och fokuserat 
arbete med greener och greenområden säkrar kvaliteten på det viktigaste vi har på 
banorna för att sedan gå vidare med att successivt lyfta kvaliteten på övriga områden på 
banorna.  
 
En viktig del i arbetet är att kommunicera vår ambition och hur vi planerar vårt arbete 
inom ramen för de resurser som vi har. Vi kommer inför säsongen 2021 komplettera vår 
hemsida med en särskild sida om våra banor, där vi beskriver hur vi arbetar såväl 
kortsiktigt som långsiktigt.   
 
För att hålla hög kvalitet på banorna arbetar vi enligt nedan: 

 Vi håller TC, Classic Course och Allébanan stängda var tredje måndag för 
banskötsel. 

 Vi vänder slingorna på TC och Classic Course och startar på hål 10 dagar då vi har 
mindre spel, ex på vardagar under slutet av säsongen. Detta är bra för spelytorna 
och därmed även för spelupplevelsen. 

 Vi har vagnförbud på greener, tees, i wastelands samt mellan greenbunker och 
green.  

 Vi håller TC och Classic Course stängda fram till 07.00. Detta även för att 
säkerställa arbetsmiljön för personalen samt att ha en kostnadseffektiv skötsel av 
banorna. På Allébanan och på Västra 9:an håller vi öppet för den som vill spela en 
tidig morgonrunda (med några få undantag). 

 Vi håller Allébanan och Västra 9:an stängda för skötsel måndag-fredag under ca 
en timme en bit in på dagen för att nyttja personal och maskiner efter att vi har 
klippt 18-hålsbanorna.  

 Det är inte tillåtet att gå ut på sina sista nio hål på TC före klockan 08.45.  
På Classic Course är det ok att starta sina sista nio hål direkt efter att första nio 
hålen har avslutats. 

 
Under hösten/vintern 2020/2021 arbetar vi med att: 

 Förbättra gångvägar 
 Röja och rensa i skog 

 
Under vintersäsong när ordinarie greener är stängda har vi en ”Vinterbana” på Allébanan 
med 12 hål istället för 9 hål. När vädret tillåter är ordinarie greener öppna och då spelas 
den normala 9-hålsslingan. För ”Vinterbanan” finns ett särskilt scorekort i receptionen.  
Västra 9:an är öppen när vädret tillåter och då med ordinarie greener.  
 
Information om banornas öppethållande och eventuell stängning kommer att finnas på 
hemsidan. 
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Organisation 
 
Aktivt arbeta för att leva vår värdegrund 
Vi genomför konferenser med all personal vår och höst, där vi bl.a. arbetar med vår 
värdegrund, vilket skapar förutsättningar för att vi ser medlemmen och gästen i varje 
möte. Under Coronapandemin får vi anpassa dessa utifrån risken för smittspridning. 
 
Bana och fastighet 
Vårt team för skötsel av banor och fastigheter leds av vår Banchef, som under sig har en 
Head greenkeeper. Utöver dessa tjänster har vi ytterligare 7 tillsvidareanställda 
medarbetare som arbetar året om. Under högsäsong har vi dessutom ca 20 
säsongsanställda medarbetare med olika långa anställningar. 
 
Reception och shop 
Vårt team i reception och shop leds av klubbchefen. Vi har en tillsvidareanställd 
medarbetare året om och ytterligare 2-3 medarbetare under golfsäsongen.  
 
Kansli och medlemsservice 
Vår klubbchef och vårt kansli med en medarbetare ansvarar tillsammans för 
administration, ekonomihantering och medlemsservice. I vissa delar av arbetet 
engageras även personalen i reception och shop. 
 
Träningsverksamhet 
Vi har en PGA-utbildad entreprenör som tillsammans med ytterligare en PGA-utbildad 
tränare driver medlemsträning, företagsträning och nybörjarutbildning. Vi har en anställd 
PGA-utbildad tränare som arbetar med junior, elit och NIU (Nationell idrottsutbildning på 
gymnasienivå). Utöver den personen kommer vi att ha en säsongsanställd tränare för att 
genomföra ungdomsverksamhet i klubben.  
 
Restaurangverksamhet 
Vår restaurang drivs sedan 1 januari 2020 på entreprenad, där vi har ett krögarpar som 
ansvarar för verksamheten.  
 
Klubbvärdar  
Våra klubbvärdar bemannar främst lördagar, söndagar och helgdagar med starters och 
rangers. 
 
Företagsförsäljning 
Vi har en person anställd som arbetar med vårt partnernätverk. Dessutom ligger i 
arbetsuppgifterna att öka antal företagsgolftävlingar på vardagar, vilket tillför klubben 
värdefulla intäkter. Personen som arbetar med detta är även en resurs i reception och 
shop under säsong vid behov. 
 
Samarbeten med hotell 
Våra samarbeten med hotellen i Helsingborg är mycket värdefulla för att säkerställa 
greenfeeintäkter, varför vi fortsätter med detta 2021. 
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Kommunikation och medlemsnytta 

 
Kommunikation 
Vår kommunikation med medlemmar, gäster och övriga besökare är mycket viktig.  
Vasatorp ska vara en öppen klubb som lyssnar på medlemmarna, där vi är tydliga, ger 
insyn, ökar kunskapen om klubben och vår verksamhet samt skapar förståelse för 
arbetet som utförs.  
 
Vi arbetar vidare med kontinuerliga nyhetsbrev, vilka vi också kompletterar med filmer, 
där vi berättar om verksamheten. Hemsidan ska vara en informativ plats för medlemmar, 
gäster och andra intressenter. Dessutom arbetar vi aktivt med information och 
erbjudanden med synlighet i sociala medier. Att kommunicera i flera olika kanaler är 
viktigt för att alla ska kunna ta till sig information på ett sätt som passar för dem. 
 
Medlemsnytta 
För oss är nöjda medlemmar mycket viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa ett så 
stort värde som möjligt för så många medlemmar som möjligt. 

- Fortsatt arrangera och utveckla sociala events som attraherar många medlemmar 
att mötas och trivas på klubben. 

- Kontinuerligt arbeta med våra bokningsregler för att öka medlemsvärdet. Med en 
modell där alla betalar samma årsavgift är det viktigt att ha regler för att fördela 
möjligheten att spela, så att så många medlemmar som möjligt upplever att 
tillgängligheten är god. 

- Fortsatt ge en generell medlemsrabatt på 10% vid inköp i restaurang, kiosk och 
shop när Vasatorpskortet används som betalmedel. Dessutom 15% rabatt på 
lunch i restaurangen. 

- Tillsammans med våra partners arbeta för att skapa förmånliga erbjudanden för 
våra medlemmar.   

- I samarbete med finansbolag, i nuläget Resurs Bank erbjuda medlemmar 
möjlighet att dela upp betalningen av sin årsavgift på 3, 6 eller 12 månader. Detta 
är integrerat med vårt kassasystem. 

 
Kommittéverksamhet 2021 
 
Damkommittén  
Kommittén ska arbeta för att stimulera damerna till att bli bättre golfare genom träning 
och tävlingsspel på tisdagar under trevliga former. Kommittén verkar också för att skapa 
ökad gemenskap och sammanhållning bland damerna på klubben genom olika 
aktiviteter. Damkommittén ansvarar för damernas seriespel inom Skånes Golfförbund 
 
Seniorkommittén  
Kommittén organiserar aktiviteter för klubbens seniorer året runt, där vi vill vi främja god 
hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Kommittén genomför dels aktiviteter för att öka den 
sociala gemenskapen och dels för att erhålla kunskap och utvecklas som spelare, vilket 
bibehåller och ökar intresset för golfen. Detta leder till klubbkänsla och engagemang. 
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Tävlingskommittén 
Kommittén erbjuder medlemmarna ett varierat utbud av tävlingar och aktiviteter i syfte 
att utveckla och stimulera medlemmarnas golfintresse. Detta innebär att vi genomför 
singeltävlingar, partävlingar och lagtävlingar. Att koppla ihop aktiviteter med 
restaurangens verksamhet är viktigt för den sociala samvaron.    
 
Herrkommittén 
Kommittén arbetar för att stimulera spel för våra herrar från 22 år och uppåt. Val av tee 
varieras för att variera upplevelsen. Herrkommittén spelar ca 20 rundor på onsdagar 
under trivsamma former. Herrkommittén ansvarar för herrarnas seriespel inom Skånes 
Golfförbund. 
 
Regler & Handicap 
Vi ska utbilda våra medlemmar i golfens regler och handicapregler. Dessutom ska vi 
bistå våra medlemmar i frågor rörande regler och förändring av handicap. 
 
Junior- & elitverksamhet 
Se separat sida. 
 
Arbetet inför säsongen 2021 
Styrelsen och klubbchefen arbetar tillsammans med kommittéerna under november-
mars där vi säkerställer att aktiviteter och övrigt innehåll i planerad verksamhet leder mot 
våra mål och därmed även långsiktigt mot vår vision.  
 
Kommittéernas verksamhet beskrivs mer ingående, inför säsongen 2021 på klubbens 
hemsida, 
 
SGF Senior Tour 2021 
I samarbete med Svenska Golfförbundet och Helsingborgs Stad kommer vi att, 
tillsammans med Allerum GK och Rya GK stå värd för SGF Senior Tour under 2021-2023. 
Detta innebär att vi 2021 kommer att arrangera SGF Senior Tour fredag-söndag 7-9 maj 
där vi har ställt önskemål att arrangera damklasserna (D30, D50 & D60). 
 
Lag-EM Herrar 4-10 juli 2021 
Vi har i samarbete med Svenska Golfförbundet och Helsingborgs stad kommit överens 
om att vara värdklubb för Lag-EM herrar 4-10 juli 2021. Det är 16 nationer som kommer 
att spela om Europamästerskapet på TC under dessa dagar. Klubben erhåller en total 
ersättning om ca 365 KSEK. Vi räknar med att kostnader kommer att uppgå till samma 
summa, det vill säga ca -365 KSEK. Att arrangera stora tävlingar på denna nivå 
marknadsför klubben på ett värdefullt sätt samtidigt som det utvecklar klubben och 
personalen. Värdet av arrangemanget bidrar långsiktigt till ökade intäkter från greenfee, 
företagsgolf och partners. För att genomföra tävlingen behöver vi medlemmar som 
ställer upp ideellt som funktionärer.  
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Junior- & elitverksamheten 
Nedan ser ni styrelsens syn på huvudsakliga riktlinjer för vår verksamhet för juniorer samt 
vår elitverksamhet.  
 
Vår juniorverksamhet 

- Huvudsyftet med juniorverksamheten är att hos ungdomarna skapa en positiv 
känsla för golf och för Vasatorp, vilket medför att personen stannar som medlem i 
klubben alternativt återvänder till golfen senare i livet och då gärna till Vasatorp. 

- Ungdomarna ska under sin tid på Vasatorp bli del i ett sammanhang som gör att 
de växer som individer och har glädje av detta resten av livet, även om de inte 
väljer att satsa på sin egen golf. 

- Genom att driva en bred juniorverksamhet attraherar vi familjer. 
- Juniorverksamheten vitaliserar klubben, då vi har medlemmar i alla olika 

ålderssegment. 
- Ett samarbetsprojekt per år med andra aktörer genomförs för samhällsnytta. 
- Samverkan med Helsingborgs Stad är mycket viktigt. 

 
Vi ska ha en elitmiljö på klubben, vilket innebär följande 

- Verksamheten leds av PGA-tränare.  
- Verksamhet året om med bra bemötande samt en utvecklande och lärande miljö. 
- Utbildade ledare i nära samarbete med PGA-tränare. 
- Individuell utvecklingsplan – helhetsperspektiv golf, fys och personlig utveckling. 
- Bra tillgång till träningsområden. 
- Sparring/träning med spelare på samma nivå och på nästa nivå. 
- Vi ska utbilda våra spelare så att när de väljer att ta klivet att bli professionella så 

har de kunskap och resurser att driva sin egen satsning. 
En elitmiljö med duktiga spelare på klubben är en viktig inspirationskälla, där vi har 
förebilder för andra spelare, såväl unga som äldre. 
 
Våra representationslag 

- Huvudprincipen är att våra representationslag ska bestå av ungdomar/spelare 
som har fostrats i klubbens verksamhet. 

- Att representera klubben ska vara något ungdomar/spelare är stolta över. 
 
Allt vi gör ska präglas av vår värdegrund, TILLSAMMANS, OMTANKE, KVALITET. 
 
Gymnasieverksamhet med inriktning på golf 
Sedan hösten 2020 är Vasatorp en NIU-klubb, vilket innebär att vi har en regional 
gymnasieverksamhet med specialidrott golf, där vi samarbetar med Helsingborgs Stad, 
Filbornaskolan och Svenska Golfförbundet. I denna verksamhet är vår anställde, PGA-
utbildade klubbtränare ansvarig med en tjänstgöringsgrad på 25%.  
 
Sedan att antal år tillbaka har vi även RIG (Riksidrottsgymnasiet) med specialidrott golf på 
Vasatorp. RIG har 32 elever och har sina egna anställda tränare. 
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Ekonomi – prognos 2020 och budget 2021 
Säsongen 2020 har präglats av Coronapandemin, vilken till en början skapade en 
situation där medlemsspelet ökade kraftigt samtidigt som gästspelet minskade till följd 
av reserestriktioner. När det åter blev möjligt att resa inom landet ökade gästspelet och 
vi hade mycket bra greenfeeintäkter i juli, augusti och september.  
TC öppnades 27 mars och Classic Course öppnades 3 april. 
 
Några avvikelser i prognos mot budget 2020 

- Medlemsintäkter är högre, +500 KSEK, vilket beror på tillväxt av medlemmar i 
kategorier på våra 9-hålsbanor. 

- Greenfeeintäkter är högre, +700 KSEK, vilket beror på kraftigt ökad efterfrågan 
från midsommar då restriktioner för resor inom landet förändrades. 

- Intäkter från range, golfbilar och hyrvagnar är högre, +400 KSEK, vilket beror på 
ökat tryck på anläggningen. 

- Resultat i shoppen är lägre, -225 KSEK, vilket beror på att vi inte längre säljer 
klubbor. 

- Personalkostnader är lägre, +900 KSEK, vilket beror på neddragningar till följd av 
Coronapandemin, lägre arbetsgivaravgifter under fyra månader och att 
klubbtränarfunktionen inte tillsattes fullt ut förrän 1 augusti. 

- Intäkt från företag är lägre, -400 KSEK, vilket beror på att förutsättningarna att få in 
nya sponsorer förändrades mycket när Coronapandemin kom. 

- Driftskostnader för bana, fastighet, verkstad är högre, -250 KSEK, vilket beror på 
ökade kostnader till följd av kraftigt ökat spel på banorna. 

- Extra insatser banor och fastigheter, -1.000 KSEK, där vi satsar på gångvägar på 
banorna, fastighetsunderhåll mm som vi inte har haft resurser till tidigare. 

 
När vi såg Coronapandemin komma tidig vår befarade vi att intäkterna skulle minska 
dramatiskt. Vi vidtog därför åtgärder där vi minskade våra kostnader. Dessutom hade vi 
reducerade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt erhåll ett stöd från 
Riksidrottsförbundet avseende uteblivna greenfeeintäkter fram till 30 juni. 
 
Prognos för 2020 visar ett resultat på +1.010 KSEK mot budgeterat resultat på +50 KSEK.  
 
Inför 2020 lade vi ut restaurangverksamheten på entreprenad. Detta har fungerat väl och 
vi ser mycket positivt på en fortsättning i entreprenadform. 
Inför 2020 lade vi ut delar av träningsverksamheten på entreprenad, vilket också har 
fungerat väl, där vi arbetar vidare med samma koncept 2021. 
Båda våra entreprenörer upplevde inledningsvis en stor osäkerhet till följd av 
Coronapandemin, men har haft en gynnsam verksamhet efter att intresset för golfspel 
har ökat kraftigt. 
 
Vi har baserat resultatbudget 2021 på den erfarenhet vi har från 2019 och 2020. Vi ser att 
det år vi har haft 2020 är väldigt speciellt och att det är svårt att se hur allt kommer att 
utvecklas inför 2021. Vi har därför valt att basera budgeten till stor del på hur 
verksamheten såg ut 2019, vilket var ett normalt år för klubben.  
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Medlemslån och årsavgifter 
I nuläget ser vi att det är en relativt hög ”tröskel” för nya medlemmar att betala in ett 
medlemslån på 12.300 kr. Eftersom årsavgiften är högre för medlemmar utan 
medlemslån, blir även årsavgiftens storlek för medlemmar utan lån en ”tröskel”.  
Dessa ”trösklar” medför att efterfrågan på medlemskap sjunker. Vi anser att prisnivån 
behöver justeras för att öka efterfråga avseende inträden och så vis långsiktigt 
säkerställa balans mellan inträden och utträden. 
 
Höstmötet 2018 beslutade om att sänka medlemslånet från 19.650 kr till 12.300 kr med 
motivering att skapa ett bättre erbjudande till nya medlemmar och därmed få ”balans” i 
utträden/inträden. Vi ser nu att även nivån 12.300 kr på medlemslån är hög, då 
årsavgiften för medlem utan medlemslån ligger över 9.000 kr.  
 
Vi föreslår därför att medlemslånet sänks till 8.000 kr och att medlemmar som har lånat 
ut mer än 8.000 kr får mellanskillnaden återbetalad under en 3-årsperiod 2021-2023. Med 
den nya nivån på medlemslån minskar vi ”tröskeln” för nya medlemmar med 
medlemslån samt för nya medlemmar utan medlemslån, då vi föreslår att skillnaden i 
årsavgift för de som har medlemslån och de som inte har medlemslån minskas. 
 
Förändringen föreslås i syfte att säkerställa och stärka attraktionskraften i att bli medlem i 
Vasatorps Golfklubb. Med en ökad efterfrågan på medlemskap kan klubben på ett mer 
tryggt sätt säkra finansiering från medlemsintäkter på en nivå som medför att vi 
successivt kan arbeta med att öka tillgängligheten för medlemmarna. Samtidigt minskar 
vi risken för återbetalning av medlemslån till medlemmar som går ur klubben, då den 
totala skulden minskas. 
 
Parallellt med ovanstående föreslår vi ett tak på antal seniormedlemmar (22 år och äldre) 
på våra 18-hålsbanor enligt nedan. 
Spel alla dagar i veckan 1.800 medlemmar * (nuläge 1.781 – snitt 2016-2019 var 1.975) 
Spel vardagar 450 medlemmar (nuläge 435 – snitt 2016-2019 var 419) 
* Inom total ram på 1.800 gäller tak på 100 i åldern 22-25 år och 100 i åldern 26-29 år. 
 
Återbetalning av medlemslån 
Nedan redovisar vi förslag till återbetalning av medlemslån 2021-2023 (i januari). 
Återbetalning sker i samband med fakturering av årsavgiften och läggs som en ”kredit”, 
vilket minskar beloppet att betala. 
 
   Åter Åter Åter Åter 

Lån Antal Ny nivå Total 2021 2022 2023 
11 400 46 8 000 3 400 1 135 1 135 1 130 
11 700 55 8 000 3 700 1 235 1 235 1 230 
12 000 84 8 000 4 000 1 335 1 335 1 330 
12 300 481 8 000 4 300 1 435 1 435 1 430 

 
I och med föreslagen återbetalning av medlemslån amorterar klubben ca 2.765 KSEK 
under perioden 2021-2023. 
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Avgifter för medlem 2021 
Nedan kan ni se föreslagna årsavgifter för 2021 fördelade på medlemsavgift till klubben 
(GK) och spelavgift till bolaget (AB). Förändringen av årsavgift för kategorier utan 
medlemslån är kopplad till att vi föreslår att nivån på medlemslån sänks från 12.300 kr till 
8.000 kr för 2021. För seniormedlemmar (22 år och äldre) med kategori Vasatorp, Classic 
och 9+9 faktureras del av spelavgiften till bolaget i november 2020. 
 
Vasatorp GK AB TOT Ändring 

Alldag - Med Lån * 750 6 745 7 495 +/-0 

Alldag - Utan Lån 750 7 545 8 295 -905 

Vardag - Med Lån * 750 4 965 5 715 +/-0 

Vardag - Utan Lån 750 5 565 6 315 -560 

Alldag - Utan lån junior 0-15 år ** 750 1 250 2 000 +/-0 

Alldag - Utan lån junior 16-21 år ** 750 1 750 2 500 +/-0 

Alldag - Utan lån 22-25 år 750 3 750 4 500 +1 000 

Alldag - Utan lån 26-29 år 750 5 250 6 000 +500 

Alldag - Utan lån 30-34 år Tas bort 2021   

     

Classic GK AB TOT Ändring 

Alldag - Med Lån * 750 5 320 6 070 +/-0 

Alldag - Utan Lån 750 5 960 6 710 -610 

Vardag - Med Lån * 750 3 900 4 650 +/-0 

Vardag - Utan Lån 750 4 390 5 140 -400 

     

9+9 (Allébanan & Västra 9:an) GK AB TOT Ändring 

Alldag 750 2 745 3 495 +/-0 

Alldag junior 0-15 år ** 500 0 500 +250 

Alldag junior 16-21 år ** 750 250 1 000 +/-0 

     

Practice (Västra 9:an) GK AB TOT Ändring 

Alldag 750 745 1 495 +/-0 

     

 GK AB TOT Ändring 

Greenfeemedlem 750 1 500 2 250 +/-0 

Vilande medlem (passiv) 750 0 750 +/-0 

     

Medlemslån *   8 000 -4 300 

Gulduppgradering   1 600 +/-0 
 
Medlemsalternativ Classic erbjuds inte till nyförsäljning, men de som har det medlemskapet 
kan fortsätta med det.  
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Resultatbudget 2021 inkl. utfall 2019 samt budget & prognos 2020 
 
    Förslag 

 Utfall Budget Prognos Budget 
 2019 2020 2020 2021 

Medlemsintäkter 16 742 17 000 17 500 17 250 
Greenfee 5 807 6 000 6 700 6 100 
Range, golfbil, hyrvagn 1 671 1 700 2 100 1 800 
Shop 2 696 2 800 1 900 1 900 
Klubben 1 276 1 300 1 000 1 300 
Sponsorer 1 437 1 700 1 300 1 500 
Restaurang netto 88 280 240 250 
Akademi 1 377 0 0 0 
Lag-EM Herrar 0 0 0 365 
Övrigt 421 120 350 250 
Vinst avyttring maskiner 51   135 
Summa intäkter 31 566 30 900 31 090 30 850 

     

Varukostnad shop -2 022 -2 100 -1 425 -1 425 
     

Personal bana, verkstad, fastighet -9 168 -9 300 -9 150 -9 415 
Personal övrigt -5 029 -4 450 -3 290 -3 725 
Personal klubben juniortränare   -475 -670 
Tränare klubben NIU    65 150 
Personal reservation bokslut -325    

Summa personal -14 522 -13 750 -12 850 -13 660 
     

Drift bana, verkstad, fastighet -4 734 -4 650 -4 900 -4 850 
Extra insatser bana/fastighet 2020   -1 000  
Leasing maskiner bana -934 -1 200 -1 150 -1 500 
Drift övrigt -2 552 -2 650 -2 550 -2 500 
Lag-EM herrar 0 0 0 -365 
Moms kostnad -73 -50 -75 -75 
Summa drift -8 293 -8 550 -9 675 -9 290 

     

Förbundskostnader -635 -650 -680 -650 
Klubben -1 424 -1 100 -800 -1 100 

     

Summa Kostnader -26 896 -26 150 -25 430 -26 125 
     

Delresultat 4 670 4 750 5 660 4 725 
     

Avskrivningar -4 103 -4 100 -4 100 -4 050 
Räntor -566 -600 -550 -575 
Resultat  1 50 1 010 100 
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Investeringar 2021 
 
 Kontant Leasing 

Maskiner för banskötsel   

En fairwayklippare  612 

Två greeenklippare  843 

Två greenvältar  350 

En ruffklippare  786 

Två blåsar för löv, gräsklipp mm  162 

En luftare för greener  238 

En luftare för fairway, tee, foregreen  259 

En vertikalskärare för fairway, gångvägar mm  146 

  3 396 

Asfaltering vägar tee 1 & 10 Classic Course 50  

Ny toalettbyggnad vid kiosk/range 400  

Ombyggnad shop 200  

Värmepump klubbhus 500  

Utomhusmiljö klubbhustorget 400  

Nätverkskabel & el till range 50  

Inventarier, range & oförutsett 400  

Ugnar kök  130 

   

   

 2 000 3 526 

   

TOTAL 5 526  
 
Kommentarer 
Fairwayklippare, greenklippare och greenvältar är ersättningsinvesteringar för 
motsvarande maskiner som vi har haft tidigare. Övriga maskiner för banskötsel tillför 
möjligheter att ytterligare höja kvaliteten på våra spelytor. 
 
Ombyggnad av shop har till syfte att skapa en bättre och ljusare yta för shoppen 
samtidigt som vi får två kontorsplatser, vilket effektiviserar verksamheten då personal 
från kontoren, vid behov kan stötta i reception och shop. 
Utomhusmiljön på klubbhustorget har till syfte att förbättra intrycket för alla besökare 
samt att skapa bättre förutsättningar för klubbliv och social samvaro.  
I dessa projekt tar vi hjälp av arkitekt som deltog vid ombyggnad av klubbhuset. 
 
Vi har med Handelsbanken överenskommit att vår årliga amortering från 2019 och framåt 
är väsentligt lägre än tidigare, vilket ger oss möjlighet att investera i anläggningen.  
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Greenfee 2021 
 

Bana Hål 
Greeenfee  
alla dagar 

Gäst till medlem * 
Alla dagar 

TC 18 895 (895) 645 (645) 
Classic Course 18 695 (695) 495 (495) 
Allébanan 18 400 (400) 300 (300) 
Allébanan 9 250 (250) 180 (180) 
Västra 9:an Heldag 180 (180) 120 (120) 
Combo – TC & CC 36 1300 (1300) 1000 (1000) 
(2020 inom parentes) 
    

* Seniormedlem (22 år och äldre) har rätt att ta med upp till tre (3) gäster som erhåller pris 
för gäst till medlem, förutsatt att de spelar i samma boll som medlemmen. Rabatt gäller 
förutsatt att medlem har fritt spel på den aktuella tiden och banan. 
 
Greenfeeavgifterna beslutas av styrelsen efter förslag från klubbchef. Ovanstående är de 
nivåer som vi i nuläget ser som lämpliga. 
 
Golfbil 2021 
Spelare kan vid normala väderförhållanden hyra golfbil 1 april – 31 oktober. 
Pris för att hyra golfbil beslutas av styrelsen efter förslag från klubbchef.  
 

Bagskåp 2021 
Medlem kan hyra bagskåp under 2021 till följande pris:  
(2020 inom parentes) 
 
Enkelskåp   550 (550) 
Batteriskåp   600 (600) 
Dubbelskåp   1100 (1100) 
Elvagnsskåp   1200 (1200) 
 
Avgifter för bagskåp beslutas av styrelsen efter förslag från klubbchef. Ovanstående är 
de nivåer som vi i nuläget ser som lämpliga.  
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Valberedningens förslag 
Arbetet i valberedningen för Vasatorps Golfklubb syftar till att föreslå ledamöter som kan 
bidra med kompetens och erfarenhet och tillsammans utgöra en styrelse som utformar 
mål och visioner för golfklubben och dess verksamhet. 
 
Under året har valberedningen haft möten och avstämningar med samtliga ledamöter i 
styrelsen samt djupare diskussioner med ordförande kring styrelsen sammansättning. 
 
Nuvarande styrelse 
Ola Heffler, ordförande, vald för 2020 
Jonas Emgård, vald för 2019-2020 
Claes Gard, vald för 2020-2021 
Emma Lundin, vald för 2019-2020 
Ulrika Nordström, vald för 2019-2020 
Sara Odelius, vald för 2020-2021 
Anders Willman, vald för 2020-2021 
 
Valberedningens förslag 

- Valberedningen föreslår omval av Ola Heffler som ordförande för ett år. 
- Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Emgård, Emma Lundin och Ulrika 

Nordström för två år. 
- Sara Odelius och Anders Willman är båda valda för 2021 och kvarstår i styrelsen. 
- Claes Gard har meddelat att han önskar lämna styrelsen i och med höstmötet. 

Valberedningen föreslår att Claes plats lämnas vakant och istället tillsätts 
antingen på kommande vårmöte eller nästa års höstmöte. 

 

Helsingborg 2020-09-25 
Jan Bertilsson, Carl Hegelund, Andreas Wejdrup Petersson 
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INFORMATION – utveckling av Allébanan till 12 hål 
Denna information avser ett av våra strategiska områden och är inte en del i 
föreslagen verksamhetsplan 2021 som ska beslutas av höstmötet. 
 
Syfte 

- Skapa en bättre upplevd tillgänglighet för medlemmarna 
- Erbjuda golf året om på en attraktiv bana 
- Modernisering av vår anläggning – rätt i tiden  
- Förlägga en del organiserade aktiviteter på Allébanans 12 hål för att frigöra 

tider på 18-hålsbanorna 
- Ett bredare medlemserbjudande med fler valmöjligheter 

 
Målsättning 

- En ”fullvärdig” bana som komplement till TC och Classic Course 
- Att särskilja oss från övriga klubbar i närområdet 
- En bana som bär sina egna kostnader, vilket stärker klubbens ekonomi och 

då skapar ökade resurser för att utveckla samtliga banor och 
övningsområden 

 
Målgrupper 

- ”Ont om tid”-spelare  
- Kvinnor/tjejer 
- Äldre spelare 
- Spelare med hcp 18-54 
- Familjer 

 
Tidplan 

- Beslut vid vårmöte 2021 
- Byggstart hösten 2021 
- Invigning våren/sommaren 2022 

 
Trender – omvärld – framtid 
Vad finns för indikationer från experter om framtidens bana? 

- Spara tid – Kortare banor, färre hål 
- Mer familjevänliga banor 
- Fler kvinnor – golf växer som ett sätt för par och familjer att dela fritiden 
- Ultimata sporten att komma från stress och hets => Slow sport 

Alla dessa är applicerbara i vad vi tror är framtidens 12-hålsbana på Vasatorp och 
dess syfte, målsättning och målgrupper. 
 



 

Vasatorps Golfklubb  -  Box 13035  -  250 13 Helsingborg     
Telefon 042-450 85 00  -  info@vasatorp.golf  -  www.vasatorp.golf 

 

INFORMATION – utveckling av övningsområden 
Denna information avser ett av våra strategiska områden och är inte en del i 
föreslagen verksamhetsplan 2021 som ska beslutas av höstmötet. 
 
Studier från Svenska Golfförbundet visar att klubbar som lyckas sänka det 
genomsnittliga handicapet hos sina medlemmar har en högre andel 
medlemmar/golfspelare som stannar kvar i golfen. Bättre spelförmåga och lägre 
handicap gör också att golfen uppfattas som ”roligare”. 
 
Vasatorp har ett av Sveriges bästa övningsområden inklusive en driving range för 
slag med full längd, vilket ger oss goda förutsättningar att skapa rätt miljö för fler 
att träna och utveckla sin golf. Alla ska ges möjlighet att utveckla sin golf på sitt 
sätt och på sin nivå.  
 
Vi har en tydlig ambition att ytterligare förbättra våra övningsområden så att våra 
medlemmar vill fortsätta utvecklas inom golfen. Förutsättningarna ska finnas att 
utveckla alla delar av golfspelet.  
 
En arbetsgrupp har tagit fram en vision som ligger till grund för det fortsatta 
arbetet med att ta fram underlag och förslag till hur våra övningsområden kan 
utvecklas över tid. 
 
VISION 
”Ett träningsområde med möjligheter som möter framtidens behov och som också 
förlänger säsongen för våra medlemmar. Attrahera spelare i närområdet genom så 
kallade träningsmedlemskap (Pay & Train) och på sikt ”nya målgrupper”. Området 
innehåller bland annat en Driving Range, som sticker ut i mängden och som är en 
tydlig destination för att ha kul och kunna utvecklas som golfare. Träningsområdet 
omfattar även möjligheten till någon form av inomhusträning.  
Träningsområdet skall öka attraktionskraften för Vasatorps Golfklubb, men skall 
även kunna ses som en självständig enhet, som inte måste kombineras med 
golfspel på traditionell bana.” 


