
Verksamhets – och förvaltningsberättelse 2018



Förvaltningsberättelse
Finspångs Golf AB

Styrelsen och verkställande direktören för Finspång Golf AB, 556531-8184, med säte 
i Finspång får

härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har tidigare verksamhetsår bedrivit uthyrning av fritidshus i anslutning till 
Finspångs

Golfklubb. Från och med 2016-01-01 övertog bolaget skötsel och drift av 
golfbaneanläggningen från

Finspångs Golfklubb.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Övertagande av drift och skötsel av golfbaneanläggningen under 2016 har fortsatt 
med samma inriktning och omfattning under 2018. I övrigt har drift och skötsel av 
anläggningen inte påverkats av att bolaget tagit över dessa delar från golfklubben. 
Inga förändringar planeras för kommande verksamhetsår beträffande driften.



Förvaltningsberättelse 
Finspångs Golfklubb

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Finspångs Golfklubb, 825000-8177, med säte i 
Finspång får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2018.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen bedriver golfverksamhet och har som ändamål att 
verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med 
idrottens verksamhetsidé. Verksamhetsberättelser över 
klubbens verksamhet och de olika kommittéerna lämnas i 
separat dokument.

Skötsel och drift av golfanläggningen har sedan 2016 flyttats 
över till det helägda dotterbolaget

Finspång Golf AB, org nr 556531-8184.



Verksamhetsberättelse 
Bankommittén

Bankommittén har bestått av : 

Kjell Abrahamsson (ordf.), Marita Johansson, Ingbritt Johansson, Mattias Johansson, Rolf Lindström, Richard 
Saranpää (h.greenkeep)

Vildsvin har orsakat stora skador på framförallt hål 11upprepade gånger. Därför har elstängsel satts runt i 
stort sett hela 18-hålsslingan.Arbetet utfördes av onsdagsgruppen med hjälp av  ytterligare medlemmar.

Fontäner sattes i dammarna på hål 10 och 15.

Bidrag har sökts hos kommunen för vattenrening vid spolplattan.

Popplar har tagits ned på hål 1.

I verkstaden har personalen under vintern målat golvet .

Banpersonalen har också under vintern skött snöröjningen på 2 områden inom kommunen förutom på 
golfklubben.

Maskinparken har förnyats med 2 st teeklippare, ruffklippare, transportfordon samt 2 st golfbilar. 

Under säsongen har vertikalskärning av fairways utförts av Vreta Kloster GK.

Stora problem med alger i bevattningssystemet har föranlett många extra arbetstimmar för banpersonalen 
under den varma sommaren.

Onsdagsgruppen har gjort betydande insatser både på banan och på fastigheter. Mycket bra deltagande vid 
samtliga tillfällen



Verksamhetsberättelse 
Barn & 

Ungdomskommittén

• Våran nya Pro Christian Kjellström har denna säsong haft ca 30 barn i träning. 
De minsta barnen i Golfkul har våra elitjuniorer hjälpt till med. Träningarna 
var på söndagar och måndagar. Säsongen avslutades med en fin dag på 
Bråvikens korthålsbana med fika och korvgrillning.

• Glädjande var att flera av våra yngre kände sig mogna att börja delta i länets 
rookietävlingar. Främst då i Landeryd tour. Förhoppningen är att dom 2019 
även ska börja spela i Teen Tour f.d. Skandia Tour.  Flera tjejer har även 
deltagit i Golftjej Östergötland tjejsatsning där länets tjejer fick möjlighet att 
träna ihop vid flera tillfällen under säsongen. 

• Nyhet denna vinter var att dom äldsta tränade inomhus i GA center i 
Norrköping. Det gav bra resultat då dom i lugn o ro kunde nöta teknik innan 
utesäsongen startade.  Våra elitjuniorer Isak Eklund, Hugo Franklin, Jonatan 
Eriksson Linus Lööv tävlade mestadels i Teen Tour Future samt Adam Renfors 
som även deltog i Elit. Samtliga deltog även i Oakley Tour vid ett par tillfällen.  
Även de yngre spelarna hade några träningstillfällen inomhus där dom 
tränade i Siemenshallen. Denna var öppen för alla juniorer i klubben. 
Glädjande var även att Elsa Ersman och Isak Eklund kom tvåa i en mix tävling 
i Katrineholm .

• Efter några år utan representation deltog vi i seriespel i div. 2 på Jönåkers GK. 
Elitkillarna kryddat med Krister Eriksson och Joakim Neumann kom på en fin 
tredjeplats efter Kallfors och Bråviken.  



Verksamhetsberättelse 
Medlemskommittén

Medlemskommittén

Göran Karlsson

Göran Karlsson ordförande, Kjell Teodorsson, Marina Tillberg och Birgitta Öhman har suttit i 
kommittén under verksamhetsåret 2018.

• Medlemskommitténs genomförda möten: Ett planeringsmöte för aktiviteter 2018, 
mindre möten i samband med aktivitet samt ett möte för uppföljning 2018 och 
planering för 2019.

• Fyra medlemsträningar genomfördes om vardera 2,5 timmar för HCP 30 och högre med 
vår Pro Christian som tränare. Vi hade i snitt 10–12 deltagare per tillfälle.

• Det arrangerades en träff om golfregler (Banvandring) i juni, tyvärr fick vi inga deltagare.

• Vi arrangerade en puttning och chippning´s tävling under golfveckan till förmån för 
handigolf samt att få fler ungdomar att spela golf. Den lockade dock endast 8 tävlande i 
värmen.



Verksamhetsberättelse 
Veckogolf

Ordförande:  James Anderson  Ledamöter:  Marita Allard, Lars Gustavsson, Bo Lindgren, Birgitta Martinsson

Kommittémöten hölls 4 gånger under året för planering av verksamheten.

Kommitténs uppgifter: 

Skapa golfaktiviteter som sker huvudsakligen varje vecka måndag till fredag

Tillsätta lagledare till de olika åldersklasserna i seriespelet.

Kickoffmötet hölls den 22:e mars med cirka trettio deltagare. Kommittén informerade om årets olika aktiviteter och 
kaffe och macka erbjöds till ett överkomligt pris. 

Tre tävlingar ordnades varje vecka under säsongen utom golfveckan och KM:veckan. Vi hade 18-hålstävlingar måndag-
och torsdagsförmiddagar och en niohålstävling, Tisdagsnian, varje tisdag kväll. Vi hade två Order of Merit, en för 
måndags- och torsdagstävlingarna och en för Tisdagsnian.  På måndagar och torsdagar under säsongen spelades 
deltävlingar, på måndag poängbogey och på torsdagar slaggolf. Tisdagsnian var poängbogey. En del av startavgiften från 
varje deltävling lades i en pott som till sist blev ett fint presentkort till pristagarna in OoM. Vinnaren för 2018 i 
måndag/torsdags OoM var Hans-Åke Carlsson, för tredje året i rad!! På andra plats kom Ove Gustafsson och tredje Stig 
Sjöholm. Vinnaren i Tisdagsnian OoM var Solveig Prahl med Marita Allard på andra plats  och Marina Tillberg på tredje. 
För måndag/torsdags OoM spelades 37 deltävlingar med totalt 62 spelare engagerade under säsongen. Tisdagsnian 
hade 15 deltävlingar och 27 individer som deltog under säsongen. 

Möjligheten fanns alltid att spela en sällskapsrunda på 9 eller 18 hål som alternativ till tävlingen.

Veckogolfstegen, matchtävling, spelades under juni-september med 16 deltagare. Segrare: Ove Gustafsson

10-manna Veterancupen spelades i Norrköping mot Norrköpings GK. Lagledare: Lennart Axelsson.  FiGK vann med 607 
nettoslag mot Norrköping GK som hade 641.

Höstresan gick till Vadstena i september med 35 deltagare. Där spelades finalen i måndag/ torsdags Order of Merit. 
Segraren i Vadstena var Agneta Ohlin



Verksamhetsberättelse 
Tävlingskommittén

• Tävlingskommittén har bestått av Robert Järvinen och Jonas Abrahamsson. 
Under 2018 har 14 tävlingar genomförts varav golfveckan bestod av 6 
tävlingsdagar, 524 deltagare var med och kämpade om priserna i golfveckan 
som var vecka 30.

• Efter sommaruppehållet spelades KM, och antal deltagare var 74. 

• Tävlingsprogrammet avslutades som vanligt med fullt startfält med Coops 
Höstscramble  med hela 36 lag till start.

• Vi i tävlingskommittén vill passa på att tacka samtliga tävlingsfunktionärer 
som ställt upp under 2018…. vi hoppas att ni även ställer upp 2019.

• Sammanfattning av tävlingsåret 2018: Deltagarantal på tävlingarna har under 
2018 varit i stort samma som 2017. Alla funktionärer som hjälpt till har gjort 
ett jättebra jobb.



Bokslutet för Finspångs Golf/ Finspångs GK



Finspångs Golfklubb/Finspång Golf AB 20181231 20190226

Sammanställning resultatrapport

Utfall Utfall Budget Utfall i % Prognos
Konto 1801-1812 1701-1712 1801-1812 av budget 2018

3011Spel/medlemsavgifter 2 499 053 2 512 786 2 628 000 95,1 2 476
3111Greenfee 781 946 1 242 078 1 375 000 56,9 750
3911Hyresintäkter 938 029 411 658 450 000 208,5 975
3112Range 197 021 0 234
3114Shop 145 479 0 140

1)nedan
Reklam/företagsgolf/tävling
ar 994 118 888 156 1 100 000 90,4 953

3614Arrende restaurang 23 247 40 996 100 000 23,2 31

3988Arbetsmarknadsbidrag 702 009 878 084 657 000 106,9 662
2)nedan Övriga intäkter 583 512 1 053 090 850 000 68,6 500

Summa intäkter 6 864 414 7 026 848 7 160 000 95,9 6 721

Personal 2 853 372 2 662 213 2 710 000 105,3 2 770
Banan 729 748 941 775 1 045 000 69,8 875
Inköp range 55 950 0 56
Inköp shop 50 266 0 43

Medlems-/tävlingskostnader 484 863 442 746 430 000 112,8 525

Övriga omkostnader 2 175 540 2 319 096 2 225 000 97,8 1 950

Summa kostnader 6 349 739 6 365 830 6 410 000 99,1 6 219

Finansiella 
kostnader/intäkter 123 444 141 551 120 000 102,9 110

Resultat före avskrivningar 391 231 519 467 630 000 62,1 392

Avskrivningar 352 475 337 172 330 000 106,8 350

Resultat efter avskrivningar 38 756 182 295 300 000 12,9 42



Valberednings 
förslag till 

styrelse 2019

• Ulrik Bergmark Ordförande omval 1 år

• James Anderson omval 2 år

• Ulrika Johansson omval 2 år

• Josefine Ersman omval 2 år

• Fredrik Eriksson, suppleant omval 2 år

• Mattias Johansson nyval 2 år


