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 1  Inledning 

Detta är styrelsens verksamhetsberättelse för Arboga golfklubb för år 2021. Styrelsen leder 

och följer upp verksamheten under året för att säkerställa att verksamhetsplanen beslutad av 

årsmötet efterlevs. De aktiviteter som kvarstår kommer fortsatt finnas med i styrelsens 

arbete under 2022. 

Styrelsen vill inledningsvis rikta ett stort tack till medlemmar, personal, sponsorer, 

samarbetspartners och gäster för stöd och samarbete 2021. 

 1.1  Årsmöten 

Årsmötet hölls den 18 februari 2021 och var på grund av pandemin ett digitalt årsmöte. 46 

medlemmar var inloggade och utgjorde mötets röstlängd. Mötet genomfördes i stadgeenlig 

ordning. 

Ett extra årsmöte hölls den 26 oktober 2021 i Medborgarhuset. Mötet fastställde ifylld 

närvarolista till röstlängd, inkluderande ett fåtal som röstade via ombud. Mötets 

huvudfrågor var medlemsavgifter och medlemsformer samt en stadgerevidering. Efter 

ordinarie möte hölls en informations- och frågestund. 

 1.2  Styrelsen, revisorer och valberedning 

 1.2.1  Styrelsens sammansättning 
Ordförande    Lars-Göran Rådström 

Vice ordförande  Ingvar Backman 

Sekreterare   Marianne Hagman 

Kassör    Maud Bojar 

Ledamot   Morgan Andersson 

Ledamot   Fredrik Axén 

Ledamot   Magnus Norgren 

Ledamot   Lars-Olov Tall 

Suppleant   Katarina Hjortgren    

Suppleant   Bo Reinholdsson 

 1.2.2  Styrelsens sammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda möten. I sitt arbete har styrelsen 

följt verksamhetsplanen som beslutades av årsmötet. Adjungerade har varit klubbchef Patric 

Sundlöf, PRO Peter Thelin samt banchef Reece Harvey, vilka också utgör klubbens 

ledningsgrupp.       

Vid ett antal tillfällen har styrelsen inbjudit gäster i speciella ärenden, exempelvis klubbens 

revisor och valberedningens ordförande. Regionens idrottsrådgivare från SGF höll en 

föreläsning inför styrelsens strategidag angående verksamhetsplan 2022. 

 1.2.3  Revisorer 
Ordinarie   Barbro Engström 

Ordinarie   Leif Lindberg 

Suppleant   P-O Nilsson 

Suppleant   Kjell Bärtzner    



 1.2.4  Valberedning 
Ledamot   Lennart Balgård (sammankallande ) 

Ledamot   Leif Jansson 

Ledamot   Andreas Lutteman 

 2  Arboga golfklubb 

 2.1  Vision, övergripande målsättning, verksamhetsidé samt värdegrund 

Under 2021 har arbetet utgått från klubbens vision, övergripande målsättning och 

verksamhetsidé samt värdegrund. Dessa redovisas närmare i verksamhetsplan 2021. 

 2.2  Organisation, personal 

För att klara en god verksamhet har klubben ett antal anställda samt ett antal frivilliga 

medlemmar som gör insatser för klubben, exempelvis via kommittéarbeten. Utöver detta 

fanns under året avtal med pro, restauratör/krögare samt ekonomiredovisning och revision. 

Alla anställda och övriga kontrakterade är oerhört viktiga för att nå klubbens vision och 

målsättningar. 

 2.2.1  Personal 

I februari började vår nya banchef Reece Harvey sin anställning. Torbjörn Karning, 

klubbens greenkeeper sedan många år, gick i pension och under hösten även Sören Jansson, 

klubbens mekaniker.  Båda har dock efter pensioneringen varit disponibla för diverse 

arbetsuppgifter. Styrelsen vill tacka båda för ett under många år utomordentligt gott arbete 

för klubben som i hög grad bidragit till klubbens goda rykte. 

Som tidigare har två personer från Samhall varit säsongsanställda.Två unga sommararbetare 

engagerades. En banarbetare valde att sluta i början av hösten för att övergå i annan 

verksamhet. Två erfarna klubbmedlemmar arbetade under hösten med ruffklippning. 

Tomas Mellgren anställdes som ny mekaniker/banförman med arbetsstart 7 februari 2022. 

Vår klubbchef har arbetat i receptionen samt med klubbutveckling och sponsorer med mera. 

Inför säsongen anställdes Jenny Martinsson som kanslist för arbete i framför allt 

receptionen. Vid behov har receptionen även bemannats med tillfälliga timanställda. 

I november anställdes Jenny som kanslist på heltid för att bland annat ta hand om klubbens 

ekonomihantering. I samband med detta bytte vi ekonomi-och faktureringssystem och under 

hösten har en uppdatering av ekonomi och administrativ hantering påbörjats. Nämnas bör 

vår kassör som med många timmars arbete varit ovärderlig i denna omställningsprocess från 

en extern till en intern ekonomihantering. 

 2.2.2  Ideellt arbete 

Klubben har ideella krafter som har hjälpt till med diverse arbetsuppgifter som 

tävlingsverksamheten, i kommittéarbete, i bygg-och städuppdrag, i arbete med banan, som 

golfvärdar med mera. 

Styrelsen är mycket tacksam för all hjälp under året, utan er hade Arboga Golfklubb inte 

varit den trevliga klubb vi är idag. 



 2.3  Medlemmar 

Arboga golfklubb är i första hand till för klubbens medlemmar.  Antalet medlemmar har 

under året pendlat upp mot 1100 personer fördelade på olika medlemsformer. 

 2.4  Samarbetspartners, sponsorer 

När det gäller sponsorer har Arboga golfklubb under år 2021 haft 33 

sponsorer/samarbetspartners. Sponsorerna har fått greenfeecheckar, möjlighet att använda 

konferensanläggningen samt fått en inbjudan till sponsorgolfen, en populär golftävling. 

Arbetet med sponsorer har fungerat bra men klubben ser att det finns potential för utvecklat 

arbete. Under 2021 anordnades för första gången sponsormatch mot Köping samt 

nätverkspadel i december. 

 3  Verksamhets- och utvecklingsplan 2021 

 3.1  Inledning 

Enligt verksamhetsplanen ska planerade åtgärder syfta till att uppfylla klubbens vision och 

övergripande målsättning. Banan är kärnan i verksamheten. 

Pandemin har liksom föregående år påverkat verksamheten. Vi har tidvis behövt införa 

restriktioner utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska 

Golfförbundet. Positivt är dock att många trots detta haft möjligheten att spela golf.   

Den 27 maj sa styrelsen ja till en förfrågan från Örebro Läns Golfförbund att 2-4 juli 

arrangera en av tävlingarna i Golfens SM-vecka. Deltävlingen gällde Äkta makar/Sambor 

120+ och cirka 70 par var anmälda. En arbetsgrupp bildades som tillsammans med ett stort 

antal entusiastiska ideella lyckades att på den korta förberedelsetiden genomföra tävlingen 

som fick mycket beröm av de tävlande, både för banans skick och de praktiska 

arrangemangen. Örebro Läns Golfförbund och Västmanlands Golfförbund har också gett 

många berömmande ord till klubben. 

 3.2  Banor, träningsområden, fastighet, samt övrig anläggning 

 3.2.1  18-hålsbanan 

Även under 2021 var granbarkborrangreppen ett stort problem. Under vintern 

slutavverkades 1,2 hektar väster om hål 6 samt 0,5 hektar söder om infarten mot 

Tjurlångens båtplats. Även mellan greenen på hål 10 samt mot tee på hål 11 och mellan hål 

11 och tee på hål 12 avverkades gran, allt för att få en bättre luftgenomströmning, vilket 

snabbar på upptorkningen av spelfälten. Detta arbete har fortsatt under hösten. På sikt är 

problemet för Arboga GK att gran dominerar, medan vi har för lite tall- och lövskog. 

Under våren planterades tall på avverkningsytan väster om hål 6 samt fågelbär- på försök- 

längs första diket på hål 6. Fågelbär har även planterats mellan fairway på hål 18 och 

korthålsbanan. 

Tack vare ett gott ekonomiskt utfall 2020 kunde stora investeringar genomföras för att 

förnya maskinparken, blanda annat inköptes ruffklippare, vält och en blås. 

Även en stor ekonomisk satsning startades i ett treårigt projekt för att bygga om och 

förbättra banans tees, vilket är en sedan länge efterlängtad och efterfrågad banförbättring 

hos medlemmarna. Under hösten påbörjades arbetet med tee 1,6,15, 16 och 17 och de väntas 



vara klara för spel i juni. I somras kunde dessutom nyanlagda tee 42/47 tas i bruk på hål 4, 

5, 15 och 18. 

Totalt har 20 ton sand har fyllts på i bunkrarna. Även vägen för golfbilar på hål 5 

renoverades. 

 3.2.2  6-hålsbanan 
Inga större förändringar genomförda under 2021. 

 3.2.3  Golfhallen 
Pandemin kan ha påverkat nyttjandegraden. Klubben har fortsatt utveckla hallen, bland 

annat med boknings- och inpasseringssystem. 

 3.2.4  Träningsområden 
Belysningsstolpar har uppförts på rangen. 

 3.2.5  Klubbhus, restaurang, övriga publika byggnader 

I klubbens Verksamhetsplan finns visionen Klubbhus 2025, således en visionär tanke om ett 

nytt klubbhus. Ur styrelsen tillsattes en grupp som tog sig an frågan med hjälp av intern 

fackkompetens. 

Gruppen beslutade om en interiör ombyggnad som ska stå klar till säsongsstart 2022. Målen 

är att skapa en friare, luftigare yta i receptionen och att separera ingångarna till restaurangen 

och receptionen för att undvika trängsel. Ett tredje mål är att skapa en bättre arbetsmiljö för 

klubbchef och kanslist med ett separat kontor. 

Fasadmålning ej fullföljd på grund av arbetskraftsbrist. Vindskivor har målats och utemiljön 

har förbättrats med målning av bänkar och bord, uppfräschning av sittkurer på banan har 

påbörjats, reklamplatser har målats och tegeltaken tvättats. Juniorhuset har gjorts mer 

tillgänglig för juniorer. En ny värmefläkt har installerats i klubbhuset. Ett större antal stolar 

har bytts ut i restaurangen. 

 3.2.6  Verksamhetslokaler, personalutrymmen, anläggningen i övrigt 
Under året har en ny spolplatta anlagts. 

År 2020 asfalterade en extern entreprenör sträckan från avtagsvägen vid korthålsbanan upp 

till klubbhuset. En utredning visade att ytterligare asfaltering skulle bli alltför kostsam, 

enligt styrelsen. En så kallad försegling genomfördes dock under 2021 på sträckan 

Örebroavfarten till avtagsvägen vid korthålsbanan. 

 3.2.7  Stugor, husvagns- och husbilsplatser 
Inga större förändringar genomförda under 2021. Klubben fortsätter erbjuda paket med 

mera för att öka nyttjandegraden av stugor. Vi har även infört förbokning av husvagns-

/husbilsplatser. 
 

 3.3  Miljöarbete 

Miljöfrågan finns fortsatt med vid exempelvis inköp av utrustning. Klubben har lanserat en 

kraftsamling på arbetsmiljöområdet. Exempel på dokument som tagits fram är 

arbetsmiljöpolicy, kriskontakt, introduktion för nyanställda och riskanalyser. Även 

ombyggnaden av klubbhuset innehar en viktig arbetsmiljöaspekt. 



  

 3.4  Jämställdhetsarbete 

Arboga golfklubb har en jämställdhetsplan från 2014. Det övergripande målet i planen är att 

kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i all verksamhet 

och på alla nivåer och områden inom golfen.  Arboga golfklubb har i likhet med många 

andra klubbar fler medlemmar som är män än som är kvinnor. Olika aktiviteter, till exempel 

damaktiviteter och damträningar, genomförs för att locka damer till spel och socialt 

umgänge. 

 3.5  Tränings- och utbildningsverksamhet, PRO 

Klubbens kontrakterade PRO ansvarar för att bedriva tränings- och utbildningsverksamhet 

på klubben. 

 3.6  Kommittéverksamheter 

En stor del av klubbens dagliga, löpande verksamhet sköts av de olika kommittéerna och 

arbetsgrupperna. Damkommittén har arrangerat Damgolf en gång i veckan, deltagit 

framgångsrikt i Västmanlandsserien och samarbetat med Örebro Läns Golfförbund. 

Kommittén är även aktiv på sociala medier för information och kommunikation. 

Veteransektionen arbetar mycket aktivt internt med tourer, både sommar, höst och vinter. 

Externt deltar veteranerna i Västmanlandsserien, Mellansvenska Veteranserien och i 

Distriktsserien. Dessutom arrangeras en mängd kringaktiviteter, exempelvis spel på andra 

klubbar. 

Nämnas bör också tävlingskommittén och paragolfkommittén för ett gott arbete. 

Under året har även arbetet inletts med en bankommitté. 

 4  Ekonomi, inkl. investeringar 

Liksom 2020 blev 2021 ett ekonomiskt mycket gynnsamt år för klubben med ett ansenligt 

resultatöverskott. Det goda resultatet har möjliggjort stora investeringar i framför allt 

maskinpark och banförbättringar. Under verksamhetsåret har klubben övergått till ett nytt 

ekonomiskt redovisningssystem. Se även Årsredovisning 2021. 

 5  Utvecklingsplan 

Verksamhetsplanen har fokuserat på år 2021. Under år 2021 har styrelsen haft som ambition 

att komplettera kommande verksamhetsplan för år 2022 med ett avsnitt som närmare 

beskriver utvecklingen för efterföljande fyra år, det vill säga år 2023 till 2026. Detta arbete 

kommer dock fortgå under 2022 utifrån de utvecklingsarbeten som pågår, bland annat kring 

banan. 

Den viktigaste prioriteringen har fortsatt varit att ha en välskött bana och anläggning. 
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