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Medlemmarna i Vasatorps Golfklubb kallas härmed till ordinarie 
årsmöte/höstmöte torsdag 30 september 2021 kl. 19.15 

Plats: Sundsgården, Örbyvägen 10, 257 30 Rydebäck 
 

Informationsmöte 18.00-18.50 
Kaffe & kaka serveras 18.50-19.10 

Höstmötet startar 19.15 
 

Anmäl ditt deltagande senast måndag 27 september 
 

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. 
a) Styrelsens förslag till ändring av stadgar 

10. Övriga frågor. 
 
Välkomna!       
Styrelsen 
 
Vi är väldigt glada att vi nu har möjlighet att kalla medlemmarna till ett fysiskt 
årsmöte/höstmöte. Mötet kommer att äga rum på Sundsgården, där vi har tillgång till en 
stor lokal. Detta för att skapa förutsättningar att hålla avstånd, där vi kommer se till att det 
finns ett antal platser med extra avstånd i det fall någon medlem känner behov av det. 
Vid informationsmötet berättar vi om verksamheten 2022 samt om projektet avseende 
utbyggnad av Allébanan och utveckling av våra övningsområden. 
 
Styrelsen reserverar sig för eventuella felskrivningar i detta dokument. 
 
Vasatorp 2021-09-22 
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Verksamhetsinriktning 
 
2021 har varit ett händelserikt år där medlems- och gästundersökningarna visar att 
arbetet mot vårt övergripande mål med nöjda medlemmar och gäster går åt rätt håll.  
 
Golfsverige har haft större efterfrågan än på många år. En Covid-19 effekt som gjort att 
de senaste åren har fler och fler börjat spela golf. Befintliga golfare har samtidigt spelat 
oftare. Det ställer ännu högre krav på att vår verksamhet och att vårt erbjudande speglar 
våra medlemmars och gästers behov. Idag har vi en större efterfrågan än tillgång, d v s 
fler golfare vill bli medlemmar hos oss än vi har möjlighet att erbjuda. 
 
Den verksamhetsinriktning som togs fram 2018 följs och kalibreras varje år för att spegla 
omvärldens efterfrågan och de förutsättningar som råder. Vi arbetar hela tiden mot 
önskat läge enligt verksamhetsinriktningen och mot visionen Skandinaviens bästa 
golfupplevelse.  
 
Att leva upp till missionen ”En mötesplats med stor gemenskap för alla som vill utvecklas 
som golfspelare” stärktes ytterligare under 2021 då vi påbörjade byggandet av nya 
övningsområden samt utbyggnad av Allébanan till 12 hål, vilket står klart 2022. 
 
Tempot har varit högt under året där vår värdegrund ”Tillsammans, Omtanke, Kvalitet” 
har varit väldigt viktig för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas med vårt 
arbete. 
 
Vår finansiella målsättning är en ekonomi i balans, vilket skapar förutsättningar för 
framtida investeringar genom en sund och hållbar finansiering. 
 
STYRELSENS FOKUS 2022 
Delar som vi avser att arbeta aktivt med inför och under 2022 är: 

• Utveckla övningsområden 
• Masterplan för TC & Classic Course 
• Vasatorps Golfklubb 50 år 2023 
• Hur vi vill uppfattas – varumärkesbyggande 
• Skapa attraktiva aktiviteter och tävlingar för fler 
• Tillgänglighet för medlemmar 

Arbetet med detta beskrivs i slutet av handlingarna. 
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Styrelsen uppdaterar varje år våra strategiska kategorier och de områden som omfattas 
inom respektive kategori. För 2022 ser dessa ut enligt nedan. 
 
KATEGORI STRATEGISKA OMRÅDEN (URVAL) 

  Hög attraktionskraft för alla. 

BANOR/ÖVNINGSOMRÅDEN Utveckla övningsområden. 

  Kostnadseffektiv skötsel 

  Ändamålsenliga lokaler för social samvaro och gemenskap. 

FASTIGHETER ”Ditt andra vardagsrum” – känsla som vi vill skapa. 

  Bra träningsutrymmen för alla som vill utveckla sin golf. 

  ”Vårt hjärta” – mötesplatsen du vill vara på utanför banan. 

RESTAURANG Attraktivt alla dagar och tider när banorna är öppna. 

  Erbjudande/utbud kvällar och helger. 

  Medlemmar – Aktivera (90%) samt attrahera (10%). 

KUNDFOKUS Stärka känsla av tillhörighet i medlemskapet. 

  Kund = Medlemmar, Gäster, Företagspartners. 

  Leva vår värdegrund Tillsammans, Omtanke, Kvalitet. 

HUR VI VILL UPPFATTAS Tydliggöra hur vi vill uppfattas – i allt vi gör  

  Optimera våra kommunikationsflöden. 

  Instruktörernas erbjudande = utbud. 

SPELET Spela 9 hål eller 12 hål som alternativ till 18 hål. 

  Kommunikation – Golf är kul, för alla. 
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Banorna 
 
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 ytterligare ett antal nya maskiner för underhåll, vilket 
skapar förutsättningar för att bibehålla alternativt höja kvaliteten på våra spelytor.  

• Vi avser att fortsatt arbeta med greener och greenområden där vi säkrar 
kvaliteten på det viktigaste vi har på banorna.  

• Vi avser att höja kvaliteten även på övriga ytor genom att arbeta målmedvetet, 
där vi definierar områden som är i behov av kvalitetslyft. 

• Vi avser att fortsatt arbeta med att förstärka dräneringar för att skapa torra och bra 
spelytor. 

 
En viktig del i arbetet är att kommunicera vår ambition och hur vi planerar vårt arbete 
inom ramen för de resurser som vi har. På hemsidan och i nyhetsbrev kommunicerar vi 
vad vi arbetar med på kort och lång sikt  
 
För att hålla hög kvalitet på banorna arbetar vi enligt nedan: 

• Under säsong håller vi TC, Classic Course och Allébanan stängda var tredje 
måndag 00.00-23.59 för banskötsel. 

• 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 stängd för banskötsel måndag, onsdag, fredag 10.15-11.05 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. 

• Västra 9:an spelas ibland som ”Västra 6:an” med start på hål 3 och avslutning på 
hål 8. Vid spel två varv, det vill säga 12 hål är det en handicapgrundande rond. 
Detta för att kunna nyttja hål 1, 2 och 9 som extra övningsområde för vår 
ungdomsverksamhet. 

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

 
Under vintersäsong (ca 15 november – 15 mars) 

• Allébanan är öppen med ordinarie greener när vädret tillåter. När ordinarie 
greener är stängda har vi Allébanan öppen med provisoriska greener.  

• Västra 9:an är öppen när vädret tillåter och då med ordinarie greener.  
 
Information om banornas öppethållande 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 primärt arbetar med vår 
värdegrund, Tillsammans, Omtanke, Kvalitet, vilket skapar förutsättningar för att vi, på ett 
positivt sätt ser medlemmen och gästen i varje möte. 
 
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 tillsammans med en 
tillsvidareanställd medarbetare. Under säsong har vi ytterligare 2-3 medarbetare. 
 
Kansli och medlemsservice 
Vår klubbchef, våra klubbtränare och vår reception ansvarar tillsammans för 
administration och medlemsservice. Den ekonomiska redovisningen sköts av externt 
företag som arbetar på plats på klubben en dag i veckan. 
 
Träningsverksamhet 
Vi har två PGA-utbildade tränare driver medlemsträning, företagsträning och 
nybörjarutbildning (verksamheten drivs på entreprenad). Inför 2022 inreder vi del av 
gamla kanslibyggnaden till verksamhetslokal för våra PGA-tränare, där medlemmar kan 
få information om träningsverksamheten samt hjälp med utrustning. 
Vi har två anställda PGA-utbildade tränare som arbetar med junior, elit och NIU (Nationell 
idrottsutbildning på gymnasienivå). 
 
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, där arbetet består 
av att agera ranger ute på banorna. 
 
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 2022. 
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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. Detta gör vi bland annat 
genom att: 

• Ge medlemsrabatt med 15% på lunch i restaurangen samt med 10% på övrigt 
sortiment i restaurang och kiosk när Vasatorpskortet används som betalmedel. 

• Ge medlemsrabatt med 10% på hela sortimentet i golfshopen när Vasatorpskortet 
används som betalmedel. 

• Samarbeta med andra golfklubbar, där medlemmar erhåller rabatt på greenfee 
vid gästspel. 

• I samarbete med finansbolag (2021 Resurs Bank) erbjuda medlemmar möjlighet 
att dela upp betalningen av sin årsavgift på 3, 6 eller 12 månader. 

 
Externa tävlingar & events 
 
SGF Senior Tour 
I samarbete med Svenska Golfförbundet och Helsingborgs Stad kommer vi att, 
tillsammans med Allerum GK och Rya GK stå värd för en helg på SGF Senior Tour under 
2022. Detta innebär att vi kommer att arrangera SGF Senior Tour för D30, D50 & D60 
fredag-söndag 6-8 maj. Tävlingen spelas på Classic Course. 
 
ANNIKA Invitational Europe 2022 
Vi kommer 13-16 juni 2022 åter vara värdklubb för en av Europas största 
ungdomstävlingar, ANNIKA Invitational Europe. Annika Sörenstam och hennes team var 
väldigt nöjda med arrangemanget hos oss 2019 och väljer därför att komma tillbaka 2022 
när tävlingen har sitt 10-årsjubileum. Tävlingen spelas på TC. 
 
SM Klubblag damer 
Vi har ansökt om att vara värdklubb för SM Klubblag damer 13-16 juli 2022. Vårt damlag 
som tog SM-silver på Landeryds GK 2021 skulle då kunna försvara detta på hemmaplan. 
Om vi arrangerar denna tävling kommer den att spelas på Classic Course.  
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Kommittéverksamhet 
 
Inom vår kommittéverksamhet ska vi erbjuda attraktiva aktiviteter och ett socialt 
sammanhang för ett antal olika målgrupper, där vi ser några exempel nedan.  
 

• Medlemmar som befinner sig i yrkeslivet 
o Ex Tävlingskommittén, Herrkommittén och Damkommittén 

• Medlemmar som har slutat arbeta 
o Ex Seniorkommittén och Damkommittén 

• Juniormedlemmar (upp till 21 år) 
o Ex Junior- & elitverksamheten 

• Medlemmar med intresse för särskilda golfrelaterade frågor 
o Ex Regel- & handicapkommittén 

 
I arbetet inför säsongen 2022 ska vi definiera såväl intresse för tävlingar som för sociala 
aktiviteter/events. 
 
Styrelsen kommer att bjuda in kommittéerna till ett möte i oktober-november 2021 där vi 
tillsammans diskuterar nuläge och önskat läge för att därefter forma verksamhet och 
aktiviteter som leder mot klubbens mål. 
 
Verksamhetsplan för att möta våra olika målgruppers intressen kommer att arbetas fram 
under hösten/vintern för att beskrivas och presenteras på hemsidan, på respektive 
kommittés undersida inför säsongen 2022. 
 
Våra kommittéer 

• Damkommittén 
• Herrkommittén 
• Seniorkommittén 
• Tävlingskommittén 
• Regel- & handicapkommittén 

 
Utöver våra kommittéer har vi verksamhet organiserad på liknande sätt enligt nedan. 

• Junior- & elitverksamheten (leds av PGA-tränare) 
• Bangruppen (leds av Banchef) 
• Fastighetsgruppen (leds av Banchef) 
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Junior- & 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. 
 
Vår elitmiljö 

• Verksamheten leds av anställda PGA-tränare.  
• Verksamhet året om med en utvecklande och lärande miljö. 
• Utbildade ledare i nära samarbete med våra 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 utbildar 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 en av våra anställda, 
PGA-utbildade klubbtränare ansvarig med en tjänstgöringsgrad på 25%, vilket finansieras 
av Helsingborgs Stad. 
 
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. Klubben fakturerar 
Helsingborgs Stad årligen, enligt tecknat avtal för RIG:s nyttjande av klubbens faciliteter. 
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Ekonomi – prognos 2021 och budget 2022 
 
Säsongen 2021 har fortsatt, till stor del präglats av Coronapandemin. Detta har medfört 
ett stort intresse för spel, där såväl medlemsspel som gästspel ligger på en högre nivå 
än ett normalår före 2020. Detta har inneburit ett fortsatt tryck i verksamheten, där 
intäkterna har påverkats i positiv riktning. 
TC och Classic Course öppnades på skärtorsdagen 1 april. 
 
Några avvikelser i prognos mot budget 2021 

• Medlemsintäkter är högre, +1.330 KSEK, vilket beror på att vi har fullt med 
medlemmar med spel på 18-hålsbanorna samt fortsatt viss ökning av medlemmar 
i kategorier på våra 9-hålsbanor. 

• Greenfeeintäkter är högre, +900 KSEK, vilket beror på fortsatt ökad efterfrågan till 
följd av Covid -19. 

• Intäkter från range, golfbilar och hyrvagnar är högre, +390 KSEK, vilket beror på 
ökat tryck på anläggningen. 

• Resultat i shoppen är högre, +50 KSEK, vilket beror på att vi har sålt bättre till 
ordinarie priser. 

• Personalkostnader är högre, -460 KSEK, vilket beror på förändrade villkor efter 
Brexit (inhyrd arbetskraft) samt att hantera det fortsatt höga trycket av spel. 

• Intäkt från företag är högre, +150 KSEK, vilket beror på att vår organisation med 
anställd person som arbetar mot våra företagspartners har satt sig. 

• Driftskostnader för bana, fastighet, verkstad är högre, -700 KSEK, vilket beror på 
ökade kostnader till följd av högt tryck av spel på banorna. 

• Extra insatser, -785 KSEK, där vi bl.a. satsar på områden nedan. 
o Markarbete för nya toaletter på TC 
o Markarbete för nya toaletter på Classic Course 
o Markarbete, renovering av tillfartsväg för att förlänga bullervall mot E6 
o Renovering/ytskikt tävlingskansli och gamla kanslibyggnaden 
o IT/datorer reception och kansli 
o Extra dressning av fairways på banorna 

 
Prognos för 2021 visar ett resultat på +950 KSEK mot budgeterat resultat på +100 KSEK.  
 
Vi har baserat resultatbudget 2022 på den erfarenhet vi har från 2019, 2020 och 2021. Vi 
ser att de år vi har haft 2020 och 2021 är väldigt speciella och att det är svårt att se hur 
allt kommer att utvecklas inför 2022. Vi har därför valt att, till viss del basera budgeten på 
hur verksamheten såg ut 2019, vilket var ett normalt år för klubben. 
 
Avgifter för medlem 2022 
 
Nedan kan ni se föreslagna årsavgifter för 2022 fördelade på medlemsavgift till klubben 
(GK) och spelavgift till bolaget (AB). För seniormedlemmar (22 år och äldre) med kategori 
Vasatorp, Classic och 12+9 faktureras del av spelavgiften till bolaget i november 2021. 
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Höstmötet 2020 beslutade om ett tak på 1.800 seniormedlemmar med spel alla dagar på 
18-hålsbanorna och ett tak på 450 seniormedlemmar med spel vardagar på 18-
hålsbanorna. Styrelsen föreslår inför 2022 ett tak på 600 seniormedlemmar 12+9. 
Föreslagna justeringar av årsavgifter, i de flesta fall +300 kr har till syfte att säkra/stärka 
finansieringen från medlemsintäkter. Detta för att fortsatt arbeta med att förbättra den 
upplevda tillgängligheten för spel samt att ytterligare förbättra kvaliteten på banor och 
anläggning. Några medlemskategorier har justerats mer eller mindre än 300 kr, vilket vi 
ser som anpassningar till rådande situation i golfbranschen. 

Vasatorp GK AB TOT Ändring 
Antal i 

budget 
Alldag - Med Lån * 750 7 045 7 795 + 300 1 000 
Alldag - Utan Lån 750 7 845 8 595 + 300 537 
Vardag - Med Lån * 750 5 265 6 015 + 300 280 
Vardag - Utan Lån 750 5 865 6 615 + 300 115 
Alldag – PGA-medlem 750 3 300 4 050 +300 5 
Alldag - Junior 0-15 år 750 1 245 1 995 - 5 60 
Alldag - Junior 16-21 år 750 2 245 2 995 + 495 165 
Alldag - 22-26 år (22-25 år 2021) 750 4 245 4 995 + 495 130 
Alldag - 26-29 år Tas bort 2022      

      

Classic ** GK AB TOT Ändring  
Alldag - Med Lån * 750 5 620 6 370 + 300 40 
Alldag - Utan Lån 750 6 260 7 010 + 300 25 
Vardag - Med Lån * 750 4 200 4 950 + 300 40 
Vardag - Utan Lån 750 4 690 5 440 + 300 15 

      

12+9 (Allébanan & Västra 9:an) GK AB TOT Ändring  
Alldag senior 750 3 245 3 995 + 500 550 
Alldag junior 0-15 år 750 45 795 +295 165 
Alldag junior 16-21 år 750 745 1 495 + 495 115 

      

Practice (Västra 9:an) GK AB TOT Ändring  
Alldag 750 845 1 595 + 100 270 

      

 GK AB TOT Ändring  
Greenfeemedlem 750 1 500 2 250 +/-0 140 
Vilande medlem (passiv) 750 0 750 +/-0 120 

      

Medlemslån *   8 000 +/- 0  
Gulduppgradering beslutas senare      

 
** Medlemsalternativ Classic erbjuds inte till nyförsäljning. 
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Budget 2022, budget & prognos 2021, utfall 2020 & 2019 (KSEK) 
 
 Förslag     

 Budget Prognos Budget Utfall Utfall 

 2022 Höstmöte 2021 2020 2019 

      
Medlemsintäkter 19 300 18 580 17 250 17 534 16 742 
Greenfee 6 270 7 000 6 100 7 412 5 807 
Range 1 560 1 650 1 260 1 916 1 221 
Golfbil 525 425 425 427 318 
Hyrvagn 115 115 115 112 132 
Shop 2 000 2 100 1 900 2 087 2 696 
Klubben 1 300 1 300 1 300 879 1 276 
Sponsorer 1 800 1 650 1 500 1 293 1 437 
Restaurang netto 250 250 250 219 88 
Akademi    -11 1 377 
Övrigt 250 250 250 444 421 
Vinst avyttring maskiner  135 135  51 
Intäkter 33 370 33 455 30 485 32 312 31 566 

      
Varukostnad shop -1 500 -1 575 -1 425 -1 529 -2 022 

      
Personal bana, verkstad, fastighet -10 400 -9 700 -9 415 -8 945 -9 168 
Personal övriga -4 550 -4 420 -4 245 -3 861 -5 029 
Reservation personal     -325 
Personal -14 950 -14 120 -13 660 -12 806 -14 522 

      
Drift bana, verkstad, fastighet -5 550 -5 550 -4 850 -5 108 -4 734 
Leasing maskiner bana -1 800 -1 500 -1 500 -1 156 -934 
Drift övrigt -2 446 -2 371 -2 346 -2 240 -2 398 
Hyra golfbilar (för uthyrning) -324 -154 -154 -154 -154 
Varumärkesarbete  -100    
Extra insatser -785  -2 076  
Moms kostnad -75 -75 -75 -54 -73 
Drift -10 195 -10 535 -8 925 -10 788 -8 293 

      
Förbundskostnader -675 -650 -650 -661 -635 
Klubben -1 000 -1 000 -1 100 -633 -1 424 

      
Kostnader -28 320 -27 880 -25 760 -26 417 -26 896 

      
Delresultat 5 050 5 575 4 725 5 895 4 670 

      
Avskrivningar -4 200 -4 050 -4 050 -4 108 -4 103 
Räntor -650 -575 -575 -554 -566 

      
Resultat  200 950 100 1 233 1 



                

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

 

Investeringar 2022 (KSEK) 
 
 Kontant Leasing  
Maskiner banan  1 900  
Banor 550   

Utomhusmiljö 250   

Toaletter TC (hål 4-5 & hål 13-14) 450   

Inventarier & oförutsett 300   

Allébanan + övningsområden * 1 300   

* enligt beslut vid Vårmötet 2021    

 2 850 1 900 4 750 

    

Maskiner banan    

Fairwayklippare (mindre), Greenklippare trippel, Ruffklippare slänter (TC) och  
3 transportfordon    

2020-12-31 uppgick återstående leasingåtaganden t.o.m. 2024 till 2.675.479 kr. 
 
Bullervall mot E6    

Vi har tillsammans med en extern entreprenör arbetat fram plan för att  
förlänga bullervallen mot E6 för att minska ljudnivån vid spel på Classic Course. 
Marklov/bygglov har erhållits.    
 

   

Beräknade kostnader för projektet i kalkyl uppgår till ca 4,5 MSEK.  
Beräknade intäkter för projektet uppgår till ca 5,5 MSEK (150.000 ton x 37 kr) 
Kostnader är kopplade till successivt genomförande, vilket innebär att  
intäkterna förväntas komma parallellt med kostnaderna.  
 

   

Styrelsens bedömning är att projektet över en projekttid om 2-4 år  
kommer ge ett ekonomiskt utfall på ca +/-0 kr.   

Styrelsen föreslår att avtal tecknas med entreprenör, där vi tillsammans  
med entreprenör delar på risk och möjligheter (intäkter och kostnader). 

 
Hyra 2022 (KSEK) 
 5 år 5 år 

 Total Per år 
Golfbilar 17 st 1 618 324 
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Kriterier för intag från kö 
 
Nedan medlemmar som inför varje säsong kan välja medlemskap Vasatorp alldag. Detta 
måste meddelas klubben senast 31 oktober året innan ny säsong. 

• Vilande medlem med lån 
• Vardagsmedlem Vasatorp med lån 
• 12+9 med lån 
• Practice med lån 

 
Vilande medlem utan lån har rätt att återinträda i samma kategori som personen hade 
innan han/hon övergick till Vilande medlem. 
 
Nedan förutsättningar för intag ur kö efter 31 oktober inför ny säsong 
 
Ansökan medlemskap Vasatorp alldag 

1. Nära anhörig (make/maka/sambo/barn till medlem Vasatorp Alldag) 
2. Vasatorp vardag utan lån 
3. 12+9 utan lån 
4. Practice utan lån 
5. Övriga 

 
Ansökan medlemskap Vasatorp vardag 

1. Nära anhörig (make/maka/sambo/barn till medlem Vasatorp Alldag eller 
Vardag) 

2. 12+9 utan lån 
3. Practice utan lån 
4. Övriga 

 
Ansökan medlemskap 12+9 

1. Nära anhörig (make/maka/sambo/barn) till medlem Vasatorp Alldag, Vasatorp 
Vardag eller 12+9) 

2. Practice utan lån 
3. Övriga 

 
Vid intag av ny medlem kan personen inte välja att erlägga lån om man blir medlem 12+9 
eller Practice. 
 
Om person tackar nej behålls plats i kön inför nästa år. 
 
Om person ej hör av sig efter erbjudande tas de bort ur kön. 
 
Köavgift 250 kr införs efter att intag för 2022 har genomförts. 
 
Styrelsen förbehåller sig rätten att justera förutsättningarna vid behov. 
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Greenfee 2022 
 

Bana Hål 
Greeenfee  
alla dagar 

Gäst till medlem * 
Alla dagar 

TC 18 995 (895) 695 (645) 
Classic Course 18 695 (695) 495 (495) 
Allébanan 9 250 (250) 180 (180) 
Allébanan  12 345 (-) 245 (-) 
Västra 9:an Heldag 200 (180) 140 (120) 
(2021 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 2022 
Spelare kan vid normala väderförhållanden hyra golfbil 1 april – 31 oktober. 
Pris för att hyra golfbil beslutas av styrelsen efter förslag från klubbchef.  
 

Bagskåp 2022 
Medlem kan hyra bagskåp under 2021 till följande pris:  
(2021 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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STYRELSENS FOKUS 2022 
 
Utveckla övningsområden 
Som nämndes redan på förra höstmötet så visar studier från Svenska Golfförbundet 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”. 
 
Under 2021 togs beslut och påbörjades arbetet med att utveckla nya övningsområden. 
Vi har en tydlig ambition att ytterligare förbättra våra övningsområden så att våra 
medlemmar vill fortsätta utvecklas inom golfen. 
 
En arbetsgrupp i styrelsen tog fram en vision som presenterades förra hösten och som 
legat till grund i det fortsatta arbetet med att ta fram underlag (s k masterplan) och 
förslag till hur våra övningsområden kan utvecklas vidare över tid. 
 
Vision 
”Ett träningsområde med möjligheter som möter framtidens behov hos både våra 
medlemmar och gäster och som också förlänger träningssäsongen. Attrahera spelare i 
närområdet genom så kallade tränings-medlemskap (Pay & Train) och på sikt ”nya 
målgrupper”. Området innehåller förutom förstklassiga övningsområden 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 utvecklad träning under tak och 
studiomiljö som speglar våra ambitioner. Träningsområdet i dess helhet skall öka 
attraktionskraften för Vasatorps Golfklubb, men skall även kunna ses som en självständig 
enhet, som inte måste kombineras med golfspel på traditionell bana.” 
 

1. Höstmöte 2021 
a. Översikt över våra träningsområden inkl nya området. 
b. Styrelsens ambition är att se över våra övningsområden för att säkerställa 

att vi har bäst möjliga användande och tillgänglighet för våra medlemmar 
och för Vasatorp som anläggning. Våra övningsområden ska gå i linje med 
hur Vasatorps Golfklubb vill uppfattas och vårt varumärke. 
 

2. Vårmöte 2022 
a. Presentation och beslut om masterplan för övningsområden inkl. 

studiobyggnad och övningsplatser under tak  
 

FAS 1 - 2021-2022 
1. Masterplan för Träningsområden inklusive de nya övningsområdena i anslutning 

till hål 12 på nya 12-hålsbanan. 
2. Fortsatt utredning kring teknikstöd. 
3. Utredning och plan för ny studio-byggnad och träningsmöjligheter under tak. 

 
FAS 2 - 2022-2023 
Implementering av beslutad prio för investering i enlighet med masterplan  
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Masterplan för TC & Classic Course 
Syftet med en masterplan för respektive 18-hålsbana är att skapa en långsiktig plan och 
en tydlig strategi för våra banor gällande såväl utformning, utveckling som underhåll. 
Sedan tidigare är vår målsättning att TC ska rankas top-10 i Sverige samt att Classic 
Course ska rankas top-25 i Sverige. 
 
Arbetet med masterplan för TC & Classic Course kommer att inledas under hösten 2021 
med ambition att ha en första information till medlemmarna på vårmötet 2022.  
 
TC som byggdes 2005-2008 är ritad av Steve Forrest. 
Classic Course renoverades 2011-2012, där förändringar är ritade av Steve Forrest. 
 
Val av banarkitekt för att skapa en masterplan för respektive bana sker när vi har 
identifierat uppdraget och är klara över vilken beställning vi ska göra. 
 
 
Vasatorps Golfklubb 50 år 2023 
2023 är det 50 år sedan Vasatorps Golfklubb grundades. Styrelsen har tagit ett beslut, att 
det ska uppmärksammas på olika sätt. Arbetet med att förbereda 50-årsjubileet kommer 
att påbörjas våren 2022. Vi kommer bjuda in medlemmar att i detta arbete så att vi får en 
bred uppslutning kring jubileet.  
 
Vi kommer att anordna speciella medlemsarrangemang och jubileumstävlingar. Det 
kommer också bli möjligt att köpa produkter där Vasatorps Golfklubb 50 år lyfts fram.  
 
Vi kommer ge en historisk tillbakablick, med start där de första tankarna kom om att 
bygga en golfbana, tills spaden sattes i backen, vidare till invigningen. Sedan följer vi 
utvecklingen fram till idag, där vi har två väl ansedda 18-hålsbanor, en 12-hålsbana, en 9-
hålsbana och Sveriges kanske bästa träningsområden. Vi vill även se detta som ett 
avstamp för nästkommande 50 år. 
 
För oss är det viktigt, att vi lever vår värdegrund Tillsammans, Omtanke, Kvalitet när vi 
planerar och genomför detta jubileumsår som ska ta oss vidare mot vår vision 
Skandinaviens bästa golfupplevelse.  
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Hur vi vill uppfattas – varumärkesbyggande 
Under hösten 2021 arbetar styrelsen fram en varumärkesplattform som ska ligga till 
grund för allt arbete som görs på klubben. En varumärkesplattform är ett strategiskt 
dokument, en karta som vägleder oss framåt. Den anger vilken riktning, innehåll, stil och 
känsla som Vasatorps Golfklubb ska sträva mot för att fortsatt attrahera golfspelare och 
utveckla klubben i rätt riktning.  
 
Vasatorps Golfklubb är en väletablerad och stor golfklubb som erbjuder golfupplevelser 
för ett stort antal medlemmar och gäster. Vårt varumärke är idag starkt och uppskattat. 
Målet är att fortsatt utveckla verksamheten, där varje medarbetares insatser, alla 
aktiviteter, varje investering och all kommunikation bidrar till att ytterligare stärka 
varumärket.  
 
Allt vi gör ska avspegla den höga nivå av professionalism som präglar vårt arbete och allt 
ska signalera samma sak. 
 
 
Skapa attraktiva aktiviteter och tävlingar för fler 
Styrelsen har sett en positiv utveckling, under senare år, med nya medlemmar och 
medlemmars närvaro på klubben. I samband med detta har det tagits fram ett strategiskt 
fokus i syfte att skapa en attraktiv social mötesplats genom att ta fram fler aktiviteter som 
attraherar fler befintliga medlemmar. 
 
Medlemmar ska mötas och lära känna nya medlemmar. Vi ska skapa tävlingsformer som 
tilltalar nya kategorier av golfare som historiskt inte har tävlat (eller tävlat lite). Syftet är 
också att skapa aktiviteter som omfattar andra områden och sammanhang än de som 
berör klassiska tävlingar på våra banor. Det ska vara prestigelöst och roligt att tävla. 
 
Aktiviteter och tävlingar ska präglas av vår värdegrund Tillsammans, Omtanke, Kvalitet. 
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Tillgänglighet för medlemmarna 
 
Bakgrund 
Vi har en grundmodell i klubben där alla medlemmar betalar samma årsavgift för att 
sedan kunna spela så mycket man vill och kan baserat på tillgång till starttider. Vi har 
under en säsong begränsat antal ”heta” starttider ex på helger på våra 18-hålsbanor, vilka 
ska fördelas så att så många medlemmar som möjligt upplever att de kommer ut och 
kan spela när de önskar. 
 
Vi arbetar med detta för att skapa: 
 

• Rättvis fördelning av starttider. 
• Kundtillvänd bokning av starttider. 
• Tydlig modell utan undantag med manuell hantering. 

 
Hur kommer vi framåt 
 

• Arbeta vidare med modell där alla medlemmar betalar samma årsavgift och att vi 
fördelar starttider på ett så rättvist sätt som möjligt. 

• Dela in starttider i ex ”heta” – ”medel” – ”svala” baserat på efterfrågan. 
• Arbeta med antal möjliga bokningar inom de olika segmenten ovan. 

o Medlem kan då ex boka en starttid kl. 14.00 en helg, även om man har en 
annan starttid bokad på ”het” starttid på helg utan att systemet säger 
stopp. 

• Systemstöd/IT-stöd är kritiskt för att kunna genomföra förändringar mot ökad 
medlemsnytta. 

o Svenska Golfförbundet arbetar nu med utveckling av GIT Online, vilket är 
nästa generation av vårt gemensamma IT-system i golfsverige.  

o I detta arbete är Vasatorps Golfklubb delaktig, bland annat genom att 
identifiera behovet för klubbarna.  
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR 
 
Blå text läggs till 
Röd genomstruken text tas bort 
 
11 § - Nuläge 
Medlem som vill utträda ur Vasatorps Golfklubb skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och lämnar därmed klubben med utgången av det kalenderår som 
medlemmen har betalt medlemsavgift för.  
 
Medlem som inte i rätt tid fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall 
snarast efter förfallodagen skriftligen påminnas härom med uppmaning att betala inom 
30 dagar annars betraktas medlemskapet som uppsagt av medlemmen. Om särskilda 
skäl föreligger kan styrelsen efter skriftlig begäran från medlem bevilja 
betalningsanstånd/delbetalningsmöjlighet förutsatt att en sådan begäran inkommit före 
påminnelsetidens utgång. 
 
11 § - Förslag på justering 
Medlem som vill utträda ur Vasatorps Golfklubb skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och lämnar därmed klubben med utgången av det kalenderår som 
medlemmen har betalt medlemsavgift för. senast två månader innan utträdet begärs. För 
att medlem som vill utträda ur Vasatorps Golfklubb ska undgå betalningsansvar för 
nästkommande års medlemsavgift och spelavgift ska utträdet vara till fullo verkställt 
senast den 31 december det år som utträde begärs. En anmälan om utträde måste därför 
göras senast den 31 oktober för att medlem ska undgå betalningsansvar. Inkommer 
anmälan om utträde senare än ovan angivet datum, har Vasatorps Golfklubb rätt att 
begära att medlemmen erlägger den av höstmötet beslutade medlemsavgiften för 
nästkommande år.  
 
Medlem som inte i rätt tid fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall 
snarast efter förfallodagen skriftligen påminnas härom med uppmaning att betala inom 
30 dagar annars betraktas medlemskapet som uppsagt av medlemmen. I denna 
situation betraktas medlemskapet som uppsagt av medlemmen när ovan 30-
dagarsperiod löpt ut, reglerna i första stycket gäller då alltjämt. Om särskilda skäl 
föreligger kan styrelsen efter skriftlig begäran från medlem bevilja 
betalningsanstånd/delbetalningsmöjlighet förutsatt att en sådan begäran inkommit före 
påminnelsetidens utgång. 
 
13 § - Nuläge 
Medlem i Vasatorps Golfklubb 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
• har rätt till information om klubbens verksamhet, 
• skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte, 
• skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som 

beslutas av årsmöte. 
• skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån, 
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• har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av medlemslån till klubben så 
snart styrelsen finner detta möjligt. Klubben är dock inte skyldig att återbetala 
mer än maximalt två (2) miljoner kronor per kalenderår av utestående 
medlemslån. Återbetalning av medlemslån till utträdande medlem sker i den 
turordning som medlem begärt sitt utträde, 

• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt 
följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut. 

• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av 
klubben. 

• får inte till annan överlåta eller upplåta rättighet som följer av medlemskapet. 
 
13 § - Förslag på justering 
Medlem i Vasatorps Golfklubb 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
• har rätt till information om klubbens verksamhet, 
• skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte, 
• skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som 

beslutas av årsmöte. 
• skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån, 
• har efter utträde ur klubben i enlighet med 11 § rätt till återbetalning av 

medlemslån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt. Återbetalning av 
medlemslån till medlem får dock inte ske senare än 1 år från medlemmens 
utträde. Klubben är dock inte skyldig att återbetala mer än maximalt två (2) 
miljoner kronor per kalenderår av utestående medlemslån. Återbetalning av 
medlemslån till utträdande medlem sker i den turordning som medlem begärt sitt 
utträde, 

• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt 
följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut. 

• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av 
klubben. 

• får inte till annan överlåta eller upplåta rättighet som följer av medlemskapet. 
 
 
15 § - Nuläge 
Årsmötet, som är Vasatorps Golfklubbs högsta beslutande organ, hålls dels före 
utgången av mars månad (vårmöte), dels före utgången av november månad (höstmöte), 
på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 2 veckor före respektive årsmöte 
anslås på klubbens anslagstavla och hemsida samt genom publicering i klubbens 
medlemstidning eller genom annonsering i lokal tidning. 
Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse (vårmöte), verksamhetsplan med 
budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag (höstmöte) samt inkomna 
motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i 
tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på respektive årsmöte. 
 
15 § - Förslag på justering 
Årsmötet, som är Vasatorps Golfklubbs högsta beslutande organ, hålls dels före 
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utgången av mars månad (vårmöte), dels före utgången av november månad (höstmöte), 
på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 2 veckor före respektive årsmöte 
anslås på klubbens anslagstavla och hemsida samt genom publicering i klubbens 
medlemstidning eller genom annonsering i lokal tidning. Medlemmar som har valt att 
registrera sin e-postadress i GIT emottar även en kallelse per e-post.  
Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse (vårmöte), verksamhetsplan med 
budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag (höstmöte) samt inkomna 
motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i 
tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på respektive årsmöte.  
 
19 § - Nuläge 
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. 
Beslut efter ja/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation. 
Beslut enligt 9 och 10 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). 
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna 
röster (enkel relativ majoritet). 
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel 
absolut majoritet). 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets 
ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. 
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
19 § - Förslag på justering 
Beslut fattas med ja- eller nejrop genom att röstberättigad medlem avger röst för eller 
emot eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. 
Beslut efter ja/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation. 
Beslut enligt 9 och 10 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). 
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna 
röster (enkel relativ majoritet). 
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel 
absolut majoritet). 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets 
ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. 
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
22 § - Nuläge 
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om 

1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar 
skriftligen begär det och anger skälen för begäran, 

2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som 
anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet 
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enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 3. det kan antas att klubben inte 
kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant 
möte att hållas inom två månader från kallelsen. 
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju 
dagar före årsmötet anslås på klubbens anslagstavla och hemsida samt genom 
publicering i klubbens medlemstidning eller genom annonsering i lokal tidning. 
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse, får den eller de som begärt mötet 
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 
Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som 
anges i §§ 17, 18 och 19. 
 
22 § - Förslag på justering 
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om 

1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar 
skriftligen begär det och anger skälen för begäran, 

2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som 
anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet 
enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 3. det kan antas att klubben inte 
kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant 
möte att hållas inom två månader från kallelsen. 
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju 
dagar före årsmötet anslås på klubbens anslagstavla och hemsida samt genom 
publicering i klubbens medlemstidning eller genom annonsering i lokal tidning. 
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse, får den eller de som begärt mötet 
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 
Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som 
anges i §§ 17, 18 och 19. 
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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 och klubbchefen samt djupare diskussioner med ordförande kring styrelsen 
sammansättning. 
  
Nuvarande styrelse 
Ola Heffler, ordförande, vald för 2021 
Jonas Emgård, vald för 2021-2022 
Emma Lundin, vald för 2021-2022 
Ulrika Nordström, vald för 2021-2022 
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 Sara Odelius och Anders Willman för två 

år. 
 
Jonas Emgård, Emma Lundin och Ulrika Nordström är alla valda för 2022 och kvarstår i 
styrelsen. 
  
Helsingborg 2021-09-16 
Jan Bertilsson, Maria Brink Liljeberg, Carl Hegelund, Andreas Wejdrup Petersson     


