
 
 

 

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 
 

 

Allmänt om verksamheten 

 

 

Kalix Golfklubbs syfte och ändamål är att bedriva och utveckla den idrottsliga golfverksamheten 

i Kalix Kommun fysiskt, mentalt, och socialt. 

 

 

 

Styrelsens sammansättning: 

 

 

Vid höstmötet 2011, valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2012 

 

Ordförande:                       Mikael Wuopio ( avgick på årsmötet 2012 ). 

                                           Håkan Hedlund ( valdes som ny ordf på årsmötet 2012 ) 

 

Ledamöter:  Marja-Leena Komulainen  ( ev. omval höstmöte 2012 ) 

  Håkan Hedlund                  ( 1 år ) 

 

Suppleanter:  Sören Johansson                 ( 1 år ) 

  Lars Noren                          ( 1 år ) 

                                           Tommy Nordgren                ( 1 år ) 

 

Fyllnadsval ledamöter        Lars-Erik Ruthberg             ( vid årsmötet 2012 ) 

 

 

 

Vid höstmötet 2012, valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2012 / 2013 

 

Ordförande:                        Håkan Hedlund                 ( 1 år ) 

 

Ledamöter:                          Marja-Lena Komulainen ( 1 år ) 

                                            Arne Larsson                    ( 1 år ) 

                                            Tommy Nordgren             ( 1 år ) 

                                            Lars Noren                        ( 2 år ) 

                                            Lars-Erik Ruthberg           ( 2 år ) 

 

Suppleanter:                        Sören Johansson                ( 1 år ) 

                                            Kjell Törnqvist                  ( 1 år ) 

                                            Leif Zakrisson                   ( 1 år ) 

 

 



 

  

Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten inkl möten i anslutning till klubbens års-och höstmöten. 

Styrelsen har haft 2 gemensamma möten med Kalix Golf AB. 

Samt del av styrelsen har haft 2 samordningsmöten med Kalix Golf AB. 

  

En stor del av den löpande medlemsverksamheten har utförts inom olika kommittéer, i ett nära 

samarbete med Kalix Golf AB för lokal- och banfrågor. För att upprätthålla en god kontakt och 

verksamhetsstyrning så har gemensamma styrelsemöten skett, med separata protokoll upprättade. 

 

 

Valnämnd 

Vid höstmötet 2011 bordlades frågan till årsmötet 2012. 

Årsmötet valde Karl-Gunnar Wikström och Theres Innergård till valnämnden med K-G W  

som sammankallande. Styrelsen för Kalix valde Håkan Hedlund som styrelsens representant. 

 

Vid höstmötet 2012 valdes Sven Nordlund som ordförande i valnämden samt Therese Innergård 

som ledamot, Håkan Hedlund kvarstår som styrelsens representant. 

 

 

Revisorer 
Vid höstmötet i oktober 2011 valdes Staffan Häggström och K-G Wikström till ordinarie 

revisorer. Per Vestman valdes till revisorsuppleant. 

 

Vid höstmötet i oktober 2012 valdes Irma Spårman samt Staffan Häggström ( sammankallande )  

till revisorer, Elisabeth Norman som suppleant alla på ett år ( 1 år ). 

 

 

Kansli/personal 

Golfklubben har drivits enbart med stora ideella insatser såväl från styrelsen som från 

medlemmar som har bidragit med sina kunskaper inom olika områden. 

Klubben har inga anställda utan tar enbart ansvaret för idrottsverksamheten. 

Introduktionsutbildningen, medlemsvården och framförallt att rekrytera barn och unga, samt 

vuxna till sporten. 

 

 

Kommittéverksamhet 

Herrseniorerna deltog i Elitserien NK men höll ej måttet och degraderades till Div 1 NK efter en 

hård ( 1 Poäng ) avslutningskamp med Kiruna. 

Herrseniorerna har varit aktiva med ca: 350 starter på tisdagsgolfen. 

Damerna har deltagit i damtouren och kammat hem en vinst på 3 000 kr. 

 

 

Elitkommittén 

Deltog med ett yngre herrlag i Div  3, Damerna har ej spelat något seriespel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tävlingskommittén 

Har genomfört ett 10-tal tävlingar under den gångna säsongen. Tisdagar har varit medlemsdag då 

seniorer och damer haft sina tävlingar och den sista tisdagen i varje månad arrangerade de en 

gemensam tävling för juniorer, damer och seniorer med . Dessa tävlingar avslutades med en 

gemensam middag. Vi valde även i år att anordna en tävling till förmån för barncancerfonden 

vilket lockade ca 70 deltagare. Intäkterna från tävlingen gick oavkortat till Barncancerfonden. 

Den 15 september anordnade klubben en avslutningstävling och medlemsfest för att avsluta  

säsongen under trevliga former med ca 70  tävlande deltagare samt 45 middagsgäster.  

 

 

Ungdomskommittén 

Har tyvärr saknat en aktiv ledare. Ansvaret har i stället delats mellan flera personer både 

föräldrar, äldre juniorer som erhållit ledarutbildning genom klubben, samt styrelseledamöter och 

av klubben betald PRO från Kalix Golf AB. 

Tre av ungdomarna har haft möjlighet att delta i NVGF:s utvecklingsgrupper. 

Under våren och hösten har ett stort antal skolklasser tillsammans med sina idrottslärare besökt 

golfklubben. De har av ledning av klubben betald PRO från Kalix Golf AB fått en introduktion i 

golfspelet samt en möjlighet att prova på golf inom övningsområdet på klubben. 

Ungdomsträningarna har utgjorts av 15-20 träningsflitiga ungdomar. De äldre ungdomarna 

började sin inomhusträning i januari i fotbollshallen Stureplan som klubben hyrt vid två tider per 

vecka fram till att utomhusträningen blir möjlig. 

De yngre juniorerna har haft träning två gånger i veckan under ledning av våra äldre juniorer, 

styrelseledamöter samt föräldrar. 

 

 

Utbildning 

Gröna-Kort kurserna startade under slutet av maj. Adam Wozniak av klubben avlönad höll i 

introduktionsutbildningen och 6 barn och 23 vuxna tog grönt kort under säsongen. 

Sommargolfen (golfskolan) anordnades under veckorna 24 och 27 för barn mellan 6 och 12 år. 

Ungdomarna som ingått i elitgruppen har ansvarat för denna verksamhet som en arbetsinsats för 

den ersättning klubben betalar för de tävlingar de deltar i. 

Klubben har anordnat träningsgrupper för medlemmar som nyligen tagit ”Grönt Kort” eller har 

ett Hcp på 30.0 eller högre, detta för att behålla nybörjare samt höghandikappare. 

Träningsgrupperna har pågått under 10 veckor och har varit mycket uppskattade av deltagarna 

som har hållits av Kalix Golf AB:s PRO mot ersättning av Kalix GK. 

Klubben har med hjälp av Roger Andersson, som är GIT-ansvarig i distriktet, anordnat en 

utbildning för tävlingsledarna i GIT. Sju personer deltog i utbildningen och har under säsongen 

fungerat som tävlingsledare.   

Klubben har deltagit vid den årliga planeringskursen inom NVGF. 

 

 

Medlemsavgifter 

Medlemsantalet för år 2012 var 567 medlemmar. 41 av dessa var under 22 år vilket är 12 

personer färre än året innan. Antalet medlemmar minskade med 23 personer jämfört med 2011. 

Antalet distansmedlemmar minskar för varje år men antalet närmedlemmar har varit ganska 

stabilt de senaste åren. 

Klubben gjorde en särskild satsning bland f d närmedlemmar. Styrelsemedlemmar ringde upp ett 

stort antal f d medlemmar och hade ett samtal om återupptagandet av golfspelet samt 

informerade om pågående verksamhet inom golfen i Kalix. Dessa ansträngningar resulterade i att 

ett antal gamla medlemmar började spela golf igen. 



 

Medlemsaktiviteter 

Klubben har vid två tillfällen anordnat städdagar på banan för att hjälpa till med att rensa 

framförallt vid diken och mot älven. Ett 20 – 30-tal medlemmar har deltagit i dessa aktiviteter 

vilket varit en stor lättnad för banarbetarna som har svårt att hinna med dessa uppgifter. 

Ett trofast gäng från seniorerna har ställt upp även på andra tider under säsongen.  

I slutet av augusti anordnades en gemensam golfresa till Piteå med 18 deltagare.  

 

Ekonomi 

Klubbens intäkter har i huvudsak varit medlemsavgifter, drygt 349 000 kr, driftsbidraget från 

Kalix kommun, 135 600 kr samt det nya beviljade särskilda stödet på 450 000 kr för 2012. De 

kommunala bidragen har oavkortat överförts till Kalix Golf AB. Bidrag från NVGF, SGF, 

Idrottslyftet och LOK-stöd var totalt varit ca 70 000 kr. Klubben har även erhållit en 

återbetalning på arbetsmarknadsförsäkring på drygt 11 800 kr. Kostnader för planerade 

gruppträningar blev inte så höga som budgeterad då antalet deltagare blev färre och kostnaderna 

för ungdomsverksamheten blev mycket lägre än budgeterat då färre ungdomar varit aktiva i 

klubben. Sparade medel på ca 39 000 kr till ungdomsverksamhet och återbetalning från FORA 

samt en del andra minskade kostnader gör att klubben har ett banktillgodohavande på 56 614 kr 

vid årets slut. 

 

Golf AB har haft en ansträngd ekonomi då Golf AB har varit tvungen att göra stora investeringar 

i anskaffning av nya maskiner för att kunna höja kvalitén på vår bana och framförallt på 

greenerna. De tidigare besluten om att ha säsongsanställd personal har burit frukt i minskade 

kostnader men ändå inte räckt riktigt fram. Minskat antal medlemmar påverkar både Kalix GK:s 

och Golf AB:s ekonomi och det blir svårare för varje år att få ekonomin att gå ihop. 

 

Styrelsen för Kalix GK lämnade in en ansökan om ett särskilt stöd på 450 000 kr för 2012 för att 

hjälpa Kalix Golf AB med likviditeten och undvika en konkurs för Kalix Golf AB. 

Dessutom ansökte Kalix GK om ett särskilt stöd för år 2013 tom 2015 på vardera 450 000 kr per 

år. Till allas vår glädje beviljade Kalix Kommun vår ansökan, men det återstår mycket arbete 

från både styrelsen i Kalix GK samt alla medlemmar i klubben. 

 

Med hjälp av det särskilda stödet har vi fått en tidsfrist på tre år att gemensamt vända den 

negativa trenden som har pågått.  Det kräver dock att alla måste anstränga sig för att öka 

medlemsantalet och skapa en stabil ekonomi för golfen i Kalix. 

Detta arbete kräver ansträngningar både från Kalix Golfklubb:s  styrelse samt medlemmar och  

Kalix Golf AB:s styrelse och dess aktieägare. 

 

Hemsidan 

Styrelsen har under hösten 2012 påbörjat arbetet med en ny modern och aktuell hemsida som 

kommer att fungera i samarbete med Kalix Golf AB och vara i funktion under våren 2013. 

 

 

 

För 2012 års styrelses räkning 

 

 

 

 

Håkan Hedlund 

Ordförande Kalix Golfklubb  

  



 


