
Höstmöte Ljusdals GK 

 

Golfrestaurangen kl. 18:30 onsdag 7 december 2022 

Föredragningslista 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslistan. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

skall justera mötesprotokollet. 

6. a/Mål, handlingsplaner och budget för 2023 

b/Fastställande av mål/handlingsplaner och budget för 2023 

c/Förslag och fastställande av medlems och spelavgifter för 2023 

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår  

8. a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 

ett år. 

b/ Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

c/ Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelse- 

ledamöter ej delta. 

d/ Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 

skall utses som ordförande 

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

10. Övriga frågor. 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 



AVGIFTER 2023 

 

Årsavgifter Medlems/spelavgift 2023 2022 2021 2020 

Juniorer 0-12 år medlemsavgift 500 500 400 400 400 

Juniorer13-21 år medlems/spelavgift 800/700 1500 1300 1300 1300 

Studerande CSN medlems/spelavgift 1500/1000 2500 2200 2200 2200 

GF medlem medlemsavgift 1100 1100 1000 1000 1000 

GF medlem ej kommun medlemsavgift 700 700 600 600 600 

Non residens medlems/spelavgift 1500/1500 3000 2700 2700 2500 

År 1 senior medlemsavgift 2000 2000 2000 2000 2000 

År 2 senior medlems/spelavgift 1500/2300 3800 3700 3700 3700 

År 3 senior medlems/spelavgift 1500/3300 4800 4700 4700 4700 

Passiva medlemsavgift 500 500 400 400 400 

Hedersmedlem medlemsavgift 800 800 700 700 700 

Fritt spel medlemsavgift 800 800 700 700 700 

            

Städavgift gäller År 2/3  400 300 300 300 

            

Bodavgift vagn  1/5 till 31/10 600 500 500 400 

Bodavgift bil 1/5 till 31/10 2500 2000 2000 1000 

Bodavgift vinter vagn  1/11 till 30/4   Förslag 400 
   

Bodavgift vinter bil 1/11 till 30/4   Förslag 2000 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målsättning och handlingsplan för 2023 - Verksamhet 
 

Löpande information om träningsverksamheten och shop ska visas på hemsidan samt på våra sociala 
medier.  

Mål, träningsverksamhet, shop samt sponsring 

 Välsorterad och genomtänkt shop med bra personal. 

 Brett träningsutbud för medlemmar och gäster. 

 Juniorverksamhet i olika träningsgrupper. 

 Olika paket till försäljning för sponsorer. 

Handlingsplan, Träningsverksamhet  

Serielag  

Skapa ett serielag som tränar året om, där framåtsträvande juniorer är välkomna.  
LJGK serielag – 10st (Helår) En träning i veckan året om.  

Juniorer 

 Golfskolan 6-10år – 30st (3-dagar i juni) 

 LJGK junior team 1 – 6-10år 10st (Säsong) 5st träningar. 

 LJGK junior team 2 – 11-15år 10st (Säsong) Träning en gång i veckan + spel en gång i veckan. 

 LJGK junior team 3 – 16-21år 10st (Säsong) Träning en gång i veckan + spel en gång i veckan. 

 

Temakurser 
Temakurser/veckoträning för medlemmar.(Mer info kommer via hemsidan).  

 

Privatlektioner  
Marknadsföring & utveckling. 

 

Range 
Strukturera om range med fler mål att sikta på. (skiss finns) 

 

Shop 
Utbilda personalen i shopen, Jobba mer med marknadsföring, knyta ihop träning med utrustning.  

Planering pågår för att förbättra och skapa en ny mer lättillgänglig och inbjudande shop för både 
medlemmar och gäster.  

 

Sponsring 
2021-2022: 763 000 kr.  

Mål  2022-2023: 813 000 kr.  

 

Skapa samarbete med lokala idrottsföreningar för att få Ljusdals Golfklubb att synas mer inom 
idrottsliga sammanhang.  



MEDLEMMAR 

 

Medlemmar    2022 2021 2020 

 Betalande medlemmar  623  691  650  

 Nya medlemmar     15    19    31  

 Kursmedlemmar                   26    60    73 

 

Femårsplan till 2025: betalande medlemmar 900 st. 

 

Åtgärder för att få nya medlemmar 2023: 

 Annonsering hemsida, facebook, grönt kort kurser 

 

Åtgärder för att behålla medlemmar 2022: 

 Återträff med nya medlemmar, mail, telesamtal samt träffar. 

Utfall: Ingen återträff genomförd. 

 

 Fadderverksamhet    

Utfall: Ett fåtal hjälpte till, ingen tog hand om detta. 

 

 Klubbresor 2st. resor ca 50 personer 

Utfall: Två resor genomfördes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÅLSÄTTNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR BANAN 2023 

Löpande information av arbeten på banan ska visas på hemsidan under Banan och INFO FRÅN 
GREENKEEPERN, samt på infotavla vid kansliet samt vid infotavlan vid första tee. I två veckors 
intervaller.( Förskjutningar kan förekomma vid otjänlig väderlek) 

Vid större åtgärder på banan, ska information gå ut på hemsidan samt på infotavlor vid kansliet och 
tee 1, om det behövs kommer informations skyltar vid berörda hål att sättas ut.  
Reservhålet (det vill säga övningshålet mellan hål 2 och älven, ett par tre hål) kommer att användas 
vid mer omfattande åtgärder. 

Vi kommer även att i fortsättningen ha banan stängd mellan 00:00 – 8:00, mån, ons, fre, varje vecka 
för att kunna köra ett klipptåg rationellt. Det finns möjlighet att gå ut på hål 10 fram till 7:00 (gäller 
hål 10-18, för vidare spel bokning som vanligt). Vi kommer även att ha stängt banan tis. var tredje 
vecka mellan 00:00-10:00, för luftning mm. 

En sammanfattning av långsiktiga mål för banan: 

 Att ha en välskött bana utifrån våra förutsättningar, och vårt läge i landet. (Vi måste ta med i 
kraven på tillväxt kvalitén vilken växt zon vi tillhör). 

 Att ha en lagom svår banan för medelgolfaren. De flesta ska känna sig nöjda efter en runda 
på vår bana. 

 Att man ska kunna orientera sig lätt mellan hålen. 

 Att man ska få översiktlig information om hålens utformning, vid teetavlor. 

 Att bygga om och justera bunkrar, tees, greener, mm, efter vad våra årsbudgetar tillåter, 
prioriteringar måste till. (För mer detaljerad information hål för hål hänvisas till pärm på 
kansliet) 

Handlingsplan för Banan 2023 

Våra planer för projekt, när tid och budget tillåter: 

 Bygga klart plank vid campingen mot upplagsplatsen i väster, monteras upp, målas, mm. 
justera upp ytan närmast planket med grus. 

 Dränera av ranchen. 

 Komplettera med två nya motorvärmare på campingen. 

 Hål 1, Färdigställa justerade grönytor med jord och sådd, komplettera nya bunkrar med sand. 

 Hål 2, Bredda del av tee 56. Komplettera igenlagd greenbunker (högra) med jord och sådd. 

 Hål 3, Komplettera igenlagd greenbunker (högra) med jord och sådd. 

 Hål 5, Komplettera igenlagd greenbunker (högra) samt den första vänstra med jord och sådd, 
bygga en ny bunker vid kullen till vänster. 

 Hål 7, Komplettera delvis igenlagd greenbunker (vänstra) med jord och sådd. 

 Hål 8, Justera svackan till vänster om greenen (tidigare en gammal bunker), samt justera 
greenbunker och ny dränering, mm. 

 Hål 13, Komplettera delvis igen lagd fw-bunker (högra stora) med jord och sådd. 

Generellt ska vi komplettera bunkrarna med sand. 

Maskininvesteringar 

 Rangebil med bollplockare 

 Nya golfbilar för uthyrning. 

 



RESULTATRÄKNING              Budget 2023

Rörelsens intäkter

Försäljning shop/lektioner/rangen 1 275 000

Spelavgifter 1 050 000

Medlemsavgifter 750 000

Greenfee 750 000

Vagnbodavgift/camping/uthyrning 300 000

Tävlingsintäkter 900 000

Sponsorintäkter 750 000

Övriga rörelseintäkter 20 000

Erhållna bidrag 100 000

Arrendeintäkter 210 000

Summa intäkter 6 105 000

Rörelsens kostnader

Kostnader shopen -750 000

Kostnader banan -600 000

Kostnader fastigheter (el, bevakning, försäkring) -400 000

Arrende

Leasing, (försäkring maskiner, frakter mm) -510 000

Bokföringsarvode/redovisningstjänster -80 000

Resekostnader, annons, kont.material,sponskost -350 000

Avgifter SGF och GH GDF PGA -160 000

Diverse främmande tjänster och avgifter 0

Tävlingskostnader -500 000

Löner personal inkl. sociala avgifter, utbildn -2 700 000

Lönebidrag 500 000

Summa kostnader -5 550 000

Resultat före avskrivningar 555 000

Avskrivningar enligt plan

Mark och övrig fast egendom -220 000

Maskiner och inventarier -125 000

Vinst avyttrade inventarier/maskiner

Summa avskrivningar -345 000

Rörelseresultat efter avskrivningar 210 000

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter  

Finansiella kostnader -210 000

Summa finansiella och andra intäkter och kostn.

Diverse

Årets resultat 0

BUDGET 2023 

 


