Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2016
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 2016 valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2016/2017
Ordförande:

Håkan Hedlund

tid 1år

Ledamöter:

Anna Ångström
Göran Rönnbäck
Tommy Nordgren
Daniel Mäki
Elisabeth Norman
Karin Johansson

nyval till höstmötet 2018
nyval till höstmötet 2018
vald till höstmötet 2017
nyval till höstmötet 2018
vald till vårmötet 2018
vald till höstmötet 2017

Suppleanter:

Sören Johansson
Stina Nilsson
Mikael Hult

omval till höstmötet 2017
nyval till höstmötet 2017
omval till höstmötet 2017

Styrelsearbetet:
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten inkl. möten i anslutning till klubbens års-och höstmöten.
Styrelsen har haft ej protokollförda informella möten.
En del av styrelsen har haft samordningsmöten med styrelsen för Kalix Golf AB.
En stor del av den löpande medlemsverksamheten har utförts inom styrelsen, i samarbete med Kalix
Golf AB, avseende avgifter samt lokal- och banfrågor.
Valnämnd:
Vid höstmötet 2016 omvaldes Jonas Sandberg som ordförande i valnämnden och Karl Arne
Andersson som ledamot. Håkan Hedlund kvarstår som styrelsens representant.
Revisorer:
Vid höstmötet i oktober 2016 omvaldes Christina Sandström (sammankallande) och Erik Sandström
(nyval) till revisorer, samt nyval av K-G Wikström som suppleant, alla på ett år (1 år ).
Kansli/personal:
Golfklubben har drivits enbart med stora ideella insatser, framförallt från styrelsen och från vissa
medlemmar, som har bidragit med sina kunskaper inom olika områden.
Klubben har inga anställda utan bedriver all verksamhet med ideella krafter innefattande all
idrotts-, utbildnings- och rekryteringsverksamhet och medlemsvård.
.
Här kan alla medlemmar ställa upp och hjälpa till .

Kommittéverksamhet:
Herrseniorerna deltog i matchspel, BD div 1, men fick wo av Arvidsjaur och kommer därmed att
uppflyttas till BD Elit.
Herrseniorerna har varit aktiva med 243 starter på tisdagsgolfen (-63 från 2015). 2 tisdagar föll bort
pga det dåliga vädret.
Damseniorerna har deltagit i tisdagsgolfen med 64 starter (+10 från 2015). Samma orsak som
herrseniorerna.
Elitkommittén:
Se ovan.
Tävlingskommittén:
Tävlingskommittén har genomfört 12 tävlingar under den gångna säsongen. Tisdagar har varit
medlemsdag under 13 tisdagar då herrseniorer och damseniorer haft tävlingar. Tyvärr fick årets KM
ställas in pga för få anmälningar. 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 (11 978 kr).
Den 17 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 40 gäster
till en välsmakande middag. Prisutdelningar för dagens tävling 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.
Under våren och hösten har ett stort antal, ca: 200-250 elever från skolklasser tillsammans med sina
idrottslärare, besökt golfklubben. De har under ledning av ideella ledare från klubben, fått en
introduktion i golfspelet samt en möjlighet att prova på golf. Vidare har andra föreningar besökt oss
för att prova på golf. Allt har skett inom övningsområdet på klubben.
Utbildning:
Gröna-Kort kurserna startade i slutet av maj. Klubbens ideella (instruktörer) höll i
introduktionsutbildningen och 41 st. (14 jun. och 27 sen.) tog grönt kort under säsongen.
Ett stort tack till de frivilliga ledarna.
Sommargolfen (golfskolan) anordnades under vecka 24 för barn mellan 6 och 12 år. Träningen
pågick 3 tim. per dag. Idella ledare har hållit i verksamheten med hjälp av juniorer.
Klubben har med hjälp av Roger Andersson, som är GIT-sakkunnig, anordnat en
avrostningsutbildning för tävlingsledarna i GIT, samt hållit en utbildning i administrationsdelen.
Sex 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 dam grupperna.
Klubben deltog även på SGF:s verksamhetsseminarie i Luleå.

Medlemsavgifter:
Medlemsantalet för år 2016 var 443 medlemmar (- 60 från 2015). Antalet distansmedlemmar
minskar för varje år, antalet när-medlemmar minskade dramatiskt, det har varit någorlunda stabilt
de tidigare åren troligtvis genom den gemensamma satsningen på lägre avgifter, och klubbens
satsning på gratis grönt kort vid medlemskap i Kalix GK.
Kalix Golf AB höjde spelrättsavgiften till 2 500 kr.
Golfklubben erlade till Bolaget 365 kr / seniormedlem samt 200 kr / juniormedlem.
Medlemsaktiviteter:
Klubben har vid två tillfällen anordnat röj / städdagar på banan för att hjälpa till. 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 314 000 kr, och av detta har
131 610 kr utbetalts till bolaget som en gemensam spelrätt.
Föreningsstödet från Kalix kommun var på 90 000 kr minus 46 600 kr från 2015.
Av detta betalades till Kalix Golf AB för hyra av anläggningen 79 000 kr.
Bidraget från NVGF, SGF, Idrottslyftet och LOK-stöd var totalt ca 10 000 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.
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.

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.
Kalix Golf AB har sagt bort sitt deltagande av hemsidan från och med 2017.
Enl § 14 höstårsmötet beslöt medlemmarna att behålla hemsidan utan Kalix Golf AB
( Part GCC ) deltagande.

För 2016 års styrelses räkning

Håkan Hedlund
Ordförande Kalix Golfklubb

