HÖSTMÖTE
GÄVLE
GOLFKLUBB

ONSDAG 30 NOVEMBER

2022

Gävle Konserthus, Tamburinen, kl. 19:00

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

DAGORDNING
1. Öppnande av mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter.
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsoch räkenskapsår.
9. Val av:
a. klubbens ordförande för en tid av 1 år
b. halva antalet ledamöter (4) för en tid av 2 år
c. 2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får
styrelsens ledamöter ej deltaga
d. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall
utses som ordförande
e. ombud till GDF-möte
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- Inga förslag eller motioner
11. Övriga frågor
- Allmän info från klubben
12. Mötets avslutande

Styrelsens förslag till
Spel-, medlems- och övriga avgifter 2023
Kategori
Seniorer
Vardagsmedlemmar
Hyresmedlemskap
5 ronder/år
5 ronder/år
22-25 år
Äldre juniorer
Yngre juniorer
Knattar
Pay & Play
Passiva
Städavgift
Skåpavgift
Skåpavgift
Skåpavgift
Bilavgift
Spelrätt

Förklaringar
Födda 1997 eller tidigare
Födda 1997 eller tidigare, vardagsspel till 15.00
Hyra av spelrätt
Med spelrätt, Pay & Play fritt
Utan spelrätt, Pay & Play fritt
Fullvärdig födda 1998-2001
Födda 2002-2004
Födda 2005-2010
Födda 2011 eller senare
Testebo fritt
Medlemmar med spelrätt som ej är aktiva
40 cm
60 cm
80 cm
Avgift för medlemmar med egen golfbil
Fr.o.m 26 år. Marknadsvärde

Avgifter 2023
7000kr
5775kr
9975kr
3675kr
4200kr
4725kr
3350kr
2350kr
1150kr
2520kr
550kr
400 kr
500 kr
800 kr
900 kr
1200kr

VISION OCH UTVECKLINGSPLAN
FÖR GÄVLE GOLFKLUBB
SAMT
MÅL OCH AKTIVITETER FÖR 2023

Inledning
Gävle Golfklubb är en ideell förening. Klubben är medlem i Riksidrottsförbundet
genom Svenska Golfförbundet. Härav följer att klubbens övergripande målsättning
skall vara förankrad i Svenska Golfförbundets överordnade mål. Klubben har i
huvudsak tre verksamhetsområden som är:
Motionsidrott
Ungdomsidrott
Tävlingsidrott
Gävle Golfklubb skall även fortsättningsvis vara en ideellt verkande idrottsklubb,
bland annat av följande skäl:
Inriktningen utgör en viktig drivkraft i arbetet och skapar engagemang för
ökade frivilliga insatser som på sikt är grunden för en sund utveckling av
klubben
Gävle Golfklubb skall vara en av de ledande golfklubbarna i Sverige.
Det stadsnära läget till Gävle skall utnyttjas maximalt för att skapa en
totalupplevelse för såväl medlemmar som gäster.
Vår verksamhet är öppen för alla.
Gävle Golfklubb har som övergripande mål att ge medlemmar, gäster och
samarbetspartners möjlighet till golfspel på utmanande och välskötta banor. Detta
skall ske i en trivsam miljö på en välutrustad golfanläggning.
Klubben skall sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring på alla
verksamhetsområden.

Utveckling och mål för klubbens verksamhet till 2027
Medlemmar,
Kommunikation
Bana, byggnader och andra anläggningar
Idrott och tävlingar
Marknad
Ekonomi
Kansli och anställd personal

MEDLEMMAR
Utveckla introduktionsformer för nya medlemmar.
Utveckla mervärden av medlemskapet.
Stärka medlemmarnas engagemang och känsla för klubbtillhörighet genom
en aktiv dialog.
Förenkla och förtydliga formerna för frivilliga arbetsinsatser.
Utveckla aktiviteter som ökar ungdomars och kvinnors intresse för golf
Utveckla träningsformer, tillgänglighet och rekrytering gällande personer
med funktionsvariationer.

KOMMUNIKATION
Utveckla nya former av information och kommunikation

BANOR, BYGGNADER OCH ANDRA ANLÄGGNINGAR
Utveckla anläggningen utifrån fastställd Masterplan.
Klubben ska vara miljöcertifierad
Utveckla banornas skötsel och skapa hög finish för att skapa en positiv
spelupplevelse för alla.
Upprätthålla en välskött och trivsam miljö i och kring våra byggnader
Säkerställa att fastigheter och byggnader motsvarar dagens krav i fråga om
miljö, energi säkerhet, kvalitet m.m.

IDROTT OCH TÄVLINGAR
Vara en av de ledande elit- och ungdomsklubbarna i Sverige
Verka för en utvecklande tränings- och tävlingskultur
Verka för alla ungdomars möjligheter att prova på och spela golf
Verka för ett väl fungerande golfgymnasium
Utveckla golfen som motions- och tävlingsidrott för personer med
funktionsvariationer – Paragolf.
MARKNAD
Bibehålla och utveckla god kontakt med turistnäring, kommunen m.m.
Erbjuda klubbens samarbetspartners värdeskapande erbjudanden.
Utveckla former för sponsorsamarbeten för att attrahera nya sponsorer
EKONOMI
Säkerställa klubbens ekonomiska utveckling för att möjliggöra prioriterade
investeringar utan att äventyra vår ekonomiska stabilitet och trovärdighet

KANSLI OCH ANSTÄLLD PERSONAL
Upprätthålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö
Säkerställa en hög servicenivå till medlemmar och gäster
Klubbens anställda skall erbjudas regelbunden fortbildning och stimuleras
att delta i olika nätverk för att behålla en hög och relevant kompetens

MÅL OCH AKTIVITETER FÖR 2023
MEDLEMMAR
Förhandla fram attraktiva greenfeeöverenskommelser med närliggande
klubbar av minst samma omfattning som 2022.
Förenkla formerna för rekrytering till frivilligarbetet.
Nyttja regelbundna medlemsenkäter i syfte att förbättra kvalité och trivsel.
Säkerställa att starters och golfvärdar finns under helger.
Erbjuda program för introduktion av nya medlemmar.
Utveckla nätverk och erbjuda aktiviteter för kvinnliga golfare

KOMMUNIKATION
Regelbundet kommunicera nyheter, banstatus och annan
relevant information
Utveckla formerna för kommunikation och information

BANA, BYGGNADER OCH ANDRA ANLÄGGNINGAR
Slutföra arbetet med framtagande av Masterplan
Fortsätta med underhåll och renovering av befintliga fastigheter utifrån
fastställd skötselplan.
Se över möjligheterna att erbjuda en inomhushall för träning
Fortsätta byggnation av främre tees.
Fortsätta arbetet med utveckling av rangeområdet
Miljöcertifiera klubben

IDROTT OCH TÄVLINGAR
Antalet aktiva i årets träningsgrupp för 7-åringar ska vara minst 8-10 pojkar
och 4 flickor. En ledare på 4 spelare samt föräldrar utbildade i GIT för att
stötta vid tävlingar.
Fortsätta rekrytera nya ungdomar till träningsgrupper via vår
”inslussningsmetod” från golfskolan.
Spelare på samtliga nivåer på Svenska Juniortouren och Teen Cup Riksfinal.
Nå final vid JSM lag.
Kvalificera Gävle GK för herrarnas elitserie.
Placera oss topp 3 i damernas elitserie.
Minst 25 tävlande på Gästrike-Hälsinge juniortour
Arrangera 6 PQ Junior Cup med professionell tävlingsmässig inramning och
minst 20 deltagare i varje deltävling
Arrangera 6 Ica Supermarket med professionell tävlingsmässig inramning
och 20 deltagare
Organiserad vinterträning mellan 1 dec-1 april
Genomföra tävlingar för spelare +55 på tisdagar.
Genomföra tävlingar för damer på onsdagar
Erbjuda ett varierat innehåll av klubbtävlingar
Utöka paragolfgruppen med minst 5 nya deltagare

MARKNAD
Utveckla samarbetspaketen för att nå fler partners/sponsorer.
Genomföra 4-6 aktiviteter med våra samarbetspartners
Rekrytera minst 5 nya partners/sponsorer

EKONOMI
Säkerställa klubbens ekonomiska utveckling för att möjliggöra prioriterade
investeringar utan att äventyra vår ekonomiska stabilitet och trovärdighet
Fortsätta arbetet med att sänka driftskostnader

KANSLI OCH ANSTÄLLD PERSONAL
Erbjuda öppethållande i receptionen dagligen under säsongen huvudsakligen
vardagar från 08.00-18.00 (fred.17.00 samt helger 08.00-16.00)
Aktivt arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
Fortsätta arbetet med säker golf för medarbetare samt spelare.

FÖRSLAG TILL

BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Medlemsavgifter
Greenfee
Sponsorintäkter/Företagsgolf
Startavgifter
Skåp/bilar/försäljning
Träningsintäkter/golfgymnasiet
Arrenden
Bidrag
Övriga intäkter
S:A INTÄKTER
Personalkostnader
Bana/maskiner
Fastighet
Träning/tävling
Förbundsavgifter
Övriga kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
S:A KOSTNADER
RESULTAT

Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023
12 000 000
11 600 000
12 200 000
1 900 000
1 900 000
1 900 000
2 580 000
3 080 000
2 780 000
250 000
275 000
250 000
480 000
540 000
540 000
275 000
360 000
275 000
571 000
576 000
600 000
475 000
870 000
525 000
310 000
650 000
250 000
18 841 000
19 851 000
19 320 000
-7 300 000
-7 200 000
-7 400 000
-4 178 000
-4 405 000
-4 420 000
-1 010 000
-1 090 000
-1 195 000
-1 120 000
-1 340 000
-1 335 000
-502 000
-485 000
-485 000
-1 440 000
-1 390 000
-1 505 000
-1 569 000
-1 590 000
-1 590 000
-150 000
-150 000
-350 000
-17 269 000
-17 650 000
-18 280 000
1 572 000
2 201 000
1 040 000

