
 
 

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2015 
 

 

Allmänt om verksamheten 

 

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

Kalix kommun, fysiskt, mentalt och socialt till alla medlemmar, oavsett ålder eller kön och etnicitet. 

 

Styrelsens sammansättning: 

 

Vid höstmötet 2015 valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 

 

Ordförande:                     Håkan Hedlund        tid 1år  

 

Ledamöter:                      Arne Larsson                   omval till höstmötet 2017 

                                       Irma Spårman omval till höstmötet 2017 

                            Tommy Nordgren           omval till höstmötet 2017 

                                          Lars Noren                      vald till höstmötet 2016 

                                          Nicklas Johansson          vald till höstmötet 2016 

 

Suppleanter: Sören Johansson              omval till höstmötet 2016 

                                         Elisabeth Norman            omval till höstmötet 2016 

                                         Mikael Hult                      omval till höstmötet 2016 

 

  

Styrelsearbetet: 

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten inkl. möten i anslutning till klubbens års-och höstmöten. 

Styrelsen har haft 4 informella möten pga. den då rådande situationen för Kalix Golf AB:s 

ekonomi. 

Styrelsen har dessutom haft 2 möten med kommunstyrelsen. 

 

Styrelsen har inte haft några gemensamma möten med styrelsen för Kalix Golf AB. 

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

  

En stor del av den löpande medlemsverksamheten har utförts inom styrelsen, i ett nära samarbete 

med Kalix Golf AB, avseende avgifter samt lokal- och banfrågor. 

 

Valnämnd: 

Vid höstmötet 2015 omvaldes Staffan Häggström som ordförande i valnämnden och Jonas 

Sandberg som ledamot. Håkan Hedlund kvarstår som styrelsens representant. 

 

Revisorer: 
Vid höstmötet i oktober 2015 omvaldes Karl-Gunnar Wikström (sammankallande) och Christina 

Sandström (fyllnadsval) till revisorer, samt omval av Jonas Larsson som suppleant, alla på ett år (1 

år). Nyval av suppleant måste ske på vår-årsmötet 2016. 

 

Kansli/personal: 



Golfklubben har drivits enbart med stora ideella insatser, framför allt från styrelsen och från vissa 

medlemmar, som har bidragit med sina kunskaper inom olika områden. 

Klubben har inga anställda men tar ansvar för all idrottsverksamhet. Omfattningen är bland annat 

introduktionsutbildning, medlemsvård och framförallt rekrytering av barn och unga, samt vuxna till 

sporten. 

Här kan alla medlemmar ställa upp och hjälpa till. 

 

 

Kommittéverksamhet: 

Herrseniorerna deltog i matchspel, BD Elit, men fick se sig besegrade av Luleå, Boden och Piteå 

och kommer därmed att nedflyttas till BD div 1. 

Herrseniorerna har varit aktiva med ca: 306 starter på tisdagsgolfen (-44 från 2015). 2 tisdagar föll 

bort pga det dåliga vädret. 

Damseniorerna har deltagit i tisdagsgolfen med ca: 54 starter (-21 från 2015). Samma orsak som 

herrseniorerna. 

 

Elitkommittén: 

Herrarna deltog BD Elit läs enl. förra punkten. Några damer har spelat Damslaget och matchspel. 

 

Tävlingskommittén: 

Tävlingskommittén har genomfört 12 tävlingar under den gångna säsongen. Tisdagar har varit 

medlemsdag under 15 tisdagar då herrseniorer och damseniorer haft tävlingar. Den sista tisdagen i 

varje månad arrangerades dessutom en gemensam lunch. Vi valde även i år att anordna en tävling 

till förmån för Barncancerfonden vilket lockade ca 44 deltagare. Intäkterna från tävlingen gick 

oavkortat till Barncancerfonden (13 000 kr). 

Lördagen den 25 juli anordnades en 25 Års tävling samt en middag på kvällen, där det berättades, 

Om en hel del historik och minnen om Kalix GK, det var en kväll a walk in memory lane. 

Den 12 september anordnade klubben en avslutningstävling och medlemsfest för att avsluta 

säsongen under trevliga former. Det blev ett startfält med ca 50 deltagare. På kvällen kom 52 gäster 

till en välsmakande middag. Prisutdelningar för dagens tävling samt klubbmästerskapet och de olika 

klasserna i tisdagsgolfen skedde under kvällen under stora ovationer.  

 

Ungdomskommittén: 

Ansvaret för kommitténs arbete har delats mellan flera personer i styrelsen, samt föräldrar och äldre 

juniorer, som erhållit ledarutbildning genom klubben, samt av klubben avlönad PRO (instruktör). 

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

Under våren och hösten har ett mycket stort antal, ca: 300-400 elever från skolklasser tillsammans 

med sina idrottslärare, besökt golfklubben. De har under ledning av klubbens avlönade PRO, samt 

andra ideella ledare från klubben, fått en introduktion i golfspelet samt en möjlighet att prova på 

golf. Allt har skett inom övningsområdet på klubben. 

Ungdomsträningarna har utövats av ett 10 träningsflitiga ungdomar. De har haft tillgång till 

golfsimulatorn på Bowlingkompaniet till subventionerade priser av klubben. 

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

styrelseledamöter samt föräldrar. 

 

Utbildning: 

Gröna-Kort kurserna startade i början av juni. Klubbens avlönade PRO (instruktör) höll i 

introduktionsutbildningen och ca: 32 st.  (8 jun. och 24 sen.) tog grönt kort under säsongen. 

 

Sommargolfen (golfskolan) anordnades under vecka 24 för barn mellan 6 och 12 år.  Träningen 

pågick 3 tim. per dag. Ungdomarna som ingått i elitgruppen har ansvarat för sommargolfen. Det är 

en arbetsinsats för den ersättning som klubben betalar för de tävlingar de deltar i. 

 



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

Hcp på 25.0 eller högre. Syftet är att få behålla nybörjare och att höghandikappare blir bättre och 

tryggare i sitt golfspel. 

Träningen som har hållits av klubbens avlönade PRO (instruktör) har pågått under 10 veckor och 

har varit mycket uppskattad av deltagarna. 

 

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

avrostningsutbildning för tävlingsledarna i GIT, samt hållit en utbildning i administrationsdelen. 

Fem personer deltog i utbildningen och har under säsongen fungerat som tävlingsledare. 

   

Klubben har deltagit vid den årliga planeringskursen inom NVGF som i år gick av stapeln i 

Skellefteå med representation i ordförande- senior- och junior grupperna. 

Klubben deltog även på verksamhetsseminariet i Luleå. 

 

Styrelsen för Kalix GK tog hösten 2015 beslut om att alla kommunens innevånare skall erhålla 

möjligheten att ta Grönt Kort 2016 mot betalning av medlemsavgiften. 

 

En fortsatt uppgörelse på detta erbjudande för år 2015 togs av styrelserna för Kalix GK samt 

Kalix Golf AB i december 2014 samt fem fria fadder-rundor på banan. 

 

Medlemsavgifter: 

Medlemsantalet för år 2015 var 513 medlemmar (-11 från 2014). Ca 35 av dessa var under 22 år. 

Antalet distansmedlemmar minskar för varje år 158 st 2015 men antalet närmedlemmar har varit 

någorlunda stabilt de senaste åren troligtvis genom den gemensamma satsningen på lägre avgifter. 

Samt klubbens satsning på gratis grönt kort vid medlemskap i Kalix GK. 

Klubbstyrelsen godkände en särskild satsning för 2015 genom att höja den gemensamma 

medlemsavgiften (gäller endast 2015), från 300 kr till 380 kr till Kalix Golf AB. Detta avser 

seniorer, men som motprestation behåller Kalix Golf AB spelrättsavgiften på 2 250 kr. Tanken är 

fortfarande att försöka vända den år efter år negativa stora tappet /  trenden på medlemsantalet. 

 

Medlemsaktiviteter: 

Klubben har vid två tillfällen anordnat röj/städdagar på banan för att hjälpa till med att städa och 

rensa framförallt vid alla diken och älv-hålen samt hål 7, 11 15. Vid varje tillfälle så har ett 30 – 40-

tal medlemmar deltagit i dessa aktiviteter. Det har varit en stor lättnad för banarbetarna som har 

omöjligt att hinna med alla uppgifter. Ett enormt stort tack till dessa klubbens vardagshjältar. 

Ett trofast gäng från seniorerna har ställt upp även på andra tider och med andra uppgifter under 

säsongen. 

Seniorgänget är en av grundstenarna i klubben, vi måste vara rädd om grunden annars rasar bygget.  

 

Ekonomi: 

Klubbens intäkter har i huvudsak varit medlemsavgifter, drygt 382 000 kr, och av detta har  

171 369 kr utbetalts till bolaget som en gemensam spelrätt. 

Föreningsstödet från Kalix kommun på 135 600 kr betalas till Kalix Golf AB för hyra av 

anläggningen (läs § 5 i tilläggsavtalet för 2015).  

Det beviljade särskilda stödet på 450 000 kr för 2015, utbetalas till Kalix Golf AB i form av ett 

driftbidrag när de har redovisat godkända resultat- och balansrapporter för 2014.   

Bidraget från NVGF, SGF, Idrottslyftet och LOK-stöd var totalt ca 20 000 kr. Kostnaderna för 

planerade gruppträningar blev inte så höga som budgeterat då antalet deltagare blev färre. 

Kostnaderna för ungdomsverksamheten blev mycket lägre än budgeterat då färre ungdomar varit 

aktiva i tävlingsverksamheten på klubben.  

Klubben ansökte och fick ett bidrag till en hjärtstartare på 10 000 kr från en minnesfond som 

förvaltas av Kalix sjukhus, resterande kostnad betalades av klubben (ca: 2 500 kr). 



Det minskade antalet medlemmar varje år påverkar både Kalix GK:s och Kalix Golf AB:s ekonomi 

och det innebär att det blir svårare för klubb och bolag varje år att få verksamheterna och ekonomin 

att gå ihop. 

 

 

 

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

avseende år 2012 t.o.m. 2015, för att hjälpa Kalix Golf AB med driften av golfbanan. 

Till allas vår glädje beviljade Kalix Kommun vår ansökan. Men vi lever nu i år 2016 utan några 

beslutade medel från Kalix kommun. 

 

Med hjälp av det särskilda stödet så fick vi en tidsfrist till årsskiftet 2015/2016 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. 

Beslutet på höstmötet 2013, att erbjuda gratis ”Grönt Kort” utbildning under förutsättning att du blir 

medlem i Kalix GK, har gett resultat närmedlemmarna har ökat. 

Detta arbete kräver fortsatta ansträngningar både från Kalix Golfklubbs styrelse och medlemmar 

samt Kalix Golf AB. 

 

 

Hemsidan: 

Styrelsen utvecklade 2013 en ny hemsida i samarbete med Mirror. En modern och aktuell hemsida 

har successivt vuxit fram från våren 2013 och ska fungera i samarbete med Kalix Golf AB.  

Den nya hemsidan har varit en stor framgång. 

 

 

 

För 2015 års styrelses räkning 

 

 

 

 

Håkan Hedlund 

Ordförande Kalix Golfklubb  

  

 


