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 Föredragningslista

 1  Mötets öppnande.

 2  Fastställande av röstlängd för mötet.

 3  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 4  Fastställande av föredragningslista.

 5  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 6  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
   mötesprotokollet.

 7 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets året,
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räken skapsåret.

 8  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk samhets- och 
   räkenskapsåret.

 9  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott re spektive 
   underskott i enlighet med balansräk ningen.

 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 11 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan 
   samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 12 Val av;
  a. Klubbens ordförande för en tid av (1) år
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år
  c. Högst 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år
  d. 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år.
  e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  f. ombud till GDF-möte.

 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio ner.

 14 Övriga frågor.

 15 Mötets avslutande.

 Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och 
valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skickas via mail senast den 31 januari 
2023. De kommer även att finnas i tryckt form i kansliet på Viksjö Golfklubb och även tillhandahållas på års-
mötet.

Varmt välkomna!

Härmed kallas Järfälla Golfklubbs medlemmar 
till ordinarie årsmöte

Tisdagen den 7 februari 2023 kl. 19.00.
Plats:  Klubbhuset Viksjö Golfklubb



Övergripande verksamhetsplan för 2022
Inom ramen för klubbens stadgar planeras verksamheten 
under 2023 enligt följande övergripande verksamhets-
plan:

Ekonomi
Intäkterna kommer från medlemmarnas årsavgifter. Kost-
naderna består i huvudsak av nyttjanderättsavgiften till 
Viksjö GK och förbundskostnader till SGF och SGDF. 
I nyttjanderättsavgiften ingår samtliga kostnader för 
Järfälla GKs administration (personal, kontorsmaterial, 
telefon, porto, m.m.).

Medlemmar och medlemsvård
Klubbsektionen fortsätters om med trivselskapande 
aktiviteter bl.a. populära Måndags- och Torsdagsgolfen. 
Vi hoppas  att många medlemmar tar tillfället i akt och 
stiftar nya spelkamrater.
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022
Styrelsen för Järfälla Golfklubb får härmed avge års-
berättelse för räkenskapsåret 2022 - klubbens artonde 
verksamhetsår.

Styrelsen har bestått av Per Lundquist (ordförande), 
Martin Rökke (vice ordförande), Bengt Harju (ledamot) 
samt Börje Beronius (suppleant). Klubbchefen i Viksjö 
Golfklubb, Magnus Österlund, har utsetts till ständigt 
adjungerad i styrelsen.

Styrelsen har under året haft 2 st. protokollförda möten 
samt ett konstituerande möte i samband med årsmötet.

Året i korthet
   Järfälla GK höll sitt ordinarie årsmöte den 9 februari 
2022.

Intresset för klubben har varit stort och under året har 
1013 personer, varav 134 juniorer, varit medlemmar i 
Järfälla GK. Budgeterat medlemsantal var 975 personer, 
varav ca 100 juniorer. 

Erbjudandet om att lösa årsgreenfee på Viksjö GKs 
9-hålsbana till specialpris utnyttjades av 695 personer.  

Klubbmästare på herrsidan blev Carl Reidarman och 

på damsidan vann Carina Berglin. Ett stort grattis till 
de båda vinnarna! 

Den 6 augusti arrangerades en trivsam 2-mannascram-
ble. 15 stycken lag deltog. Tävlingen vanns utav  Jennie 
Haenriksson och Mikael Haeger.

Klubbens medlemmar har haft möjlighet att spela an-
ordnad golf på måndagar och torsdagar. Sven Holmberg 
och Kirsten Hylstofte har varit ledare för dessa aktiviteter.

Klubbens medlemmar har kunnat delta i nybörjar-
kurser, komma-igång kurser och närspelskurser. Under 
säsongen har också erbjudits juniorträning och knatte-
träning för de yngre. Viksjö GKs auktoriserade tränare 
stod för verksamheten.

Viksjö Golfrestaurang erbjöd Järfälla GKs medlemmar 
att öppna s.k. bunkerkonto med 15% rabatt i restaurang 
och kiosk.

Information har förmedlats via hemsida och via elek-
troniska nyhetsbrev.

Klubbens omsättning under året uppgick till 1 160 
850 KSEK.

Styrelsen

Utbildningsverksamhet
Medlemmarna har möjlighet till både nybörjar- och vi-
dareutbildning av Viksjö GKs auktoriserade tränare. Pri-
serna följer samma taxa som för Viksjö GKs medlemmar. 

Tävlingsverksamhet
Klubbmästerskap för damer och herrar anordnas över 
36 hål. Därutöver kommer det att anordnas ett antal 
klubbtävlingar på Viksjös 9-hålsbana. Dessa kommer att 
presenteras i nyhetsbrev under våren 2023.

Information
Klubbens hemsida ger aktuell information. Klubbens 
medlemmar får också information via det elektroniska 
nyhetsbrevet.

Styrelsen



Till årsmötet i Järfälla Golfklubb
Undertecknade revisorer, valda vid Järfälla GK:s årsmöte i febuari 2022 har granskat årsbokslutet och bokföringen samt 
styrelsens förvaltning i Järfälla Golfklubb för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår 
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig 
grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. I revisionen har också ingått att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har funnit att årsbokslutet har upprättats i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som gäller för ideella fören-
ingar, vilket ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i 
årsbokslutet och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Järfälla den 11 januari 2023

Christina Alverin-Gillmo                                   Pija Sandell Lindström

Resultaträkning 2022-12-31
INTÄKTER 2022 2022 2023
 Budget Utfall Budget
Medlemsavgifter 1 140 000 1 141 450 1 140 000
Övriga intäkter 0 0 0
Summa intäkter 1 000 000 1 141 450 1 140 000

KOSTNADER 2022 2022 2023
 Budget Utfall Budget 
Nyttjanderättsavgift -875 000 -871 910 -875 000
Förbundskostnader -245 000 -251 491  -245 000
Övriga kostnader -16 000 -13 824 -16 000
Sum. kostnader -1 136 000 -1 137 225 -1 136 000

FINANSIELLA I/K 2022 2022 2023
 Budget Utfall Budget
Ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0
Summa räntor 0 0 0

   
ÅRETS RESULTAT 4 000 4 225 4 000

Balansräkning 2022-12-31
TILLGÅNGAR 21-12-31 22-12-31
Omsättningstillgångar
Handelsbanken 60 635  37 496
Upplupna intäkter 0  2 500
Summa omsättningstillgångar 60 635 39 996

Summa Tillgångar 60 635 39 996

  
SKULDER 21-12-31 22-12-31
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -10 000 13 664
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Förskottsbetalda avgifter 0 0
Upplupna kostnader -1 200 0
Summa Kortfristiga skulder -11 200 13 664

EGET KAPITAL 21-12-31 22-12-31
Balanserat resultat -43 138 -49 435
Årets resultat -6 297 -4 225
Summa Eget kapital -49 435 -53 660
  
Summa Skulder/Eget kapital -60 635 -39 996

Ställda panter: Inga

Revisionsberättelse
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Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat 4 225
Styrelsen föreslår att förlustmedel disponeras så att: I ny räkning överförs 4 225 kr
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 Uppdrag Förslag Anm. Tid Period
 Ordförande Per Lundquist Omval 1 år 2023
 Ledamot Martin Rökke  2 år 2022-2023
 Ledamot Bengt Harju Omval 2 år 2023-2024
 
 Suppleant Börje Beronius Omval 1 år 2023

 Revisor Pija Sandell Lindström Omval 1 år 2023
 Revisor Christina Alverin-Gillmo Omval 1 år 2023

 Rev.suppleant Philip Lindsjöö Omval 1 år 2023

Valberedningen för 2021 har bestått av: 
Sven Holmberg (ordförande), Bengt Biderstrand och Bengt Harju (utsedd av styrelsen).

Valberedningens förslag till ledamöter för år 2023

Förslag till avgifter år 2023

Medlemsavgift: 2023 (2022)
Senior, 22 år och äldre 1 200 kr (1 200 kr)
Junior, 21 år och yngre 650 kr (650 kr)

Inträdesavgift för nya medlemmar:
Samtliga kategorier 0 kr (0 kr) 

Medlemslån för nya medlemmar:
Samtliga kategorier 0 kr (0 kr)
  
Förseningsavgift:
Förseningsavgift debiteras med 100 kr per faktura och 
påbörjad månad. Här påminns om att medlem som inte 
fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall 
anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han 
mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala 
medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och 
beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha an-
mält sitt utträde ur klubben. (11 § i klubbens stadgar).

Anmälan till årsmöte den 7 februari 2023 kl. 19.00
Obligatorisk anmälan

Ring eller e-posta din anmälan senast den 5 februari till:
Tel: 580 313 00 • E-post: kansli@jarfallagk.se

Medlemskapets förmåner
Som medlem i Järfälla Golfklubb har du förutom rabat-
terad greenfee på Viksjö GKs båda banor även tillgång 
till tre träningsområden för egna bollar, drivingrange, 
svingstudio där du med hjälp av klubbens tränare kan ut-
veckla ditt spel, åretrunt öppen restaurang som erbjuder 
bunkerrabatt (15%), rabatt via bonussystem i golfshopen, 
inbjudan till Klubbkvällar m.m.


