Rapport från
Höstmötet 2023

Vi kan konstatera att det aldrig varit svårare att göra en budget för klubben än i dessa tider.
Hur kommer medlemmars ekonomi påverka spelandet av golf kommande år, hur tar vi höjd
för skenande kostnader utan att göra avkall på kvalitet.
Styrelsen har jobbat fram en verksamhetsplan med tillhörande budget där målet är ett
nollresultat. Detta åstadkoms genom höjning av avgifter och i andra änden ett sparpaket
på elförbrukning, besparingar på drifts- och kommittékostnader.
Vi kommer att satsa på banan i enlighet med den framtagna Masterplanen med nya
klipplinjer, rensning av sly, nedtagning av träd och mer närhet till Jädraån både visuellt och
speltekniskt.
Vi kommer att på detaljnivå löpande följa upp våra kostnader och intäkter där klubbchef
får ett än större ansvar även över banans kostnader. Det handlar om att skapa bra rutiner
som sedan renderar i bra vanor så att vi inte fastnar i slentrianmässiga inköp.
Vi ändrar betaldatum på våra fakturor till den sista mars och ser till att man har möjlighet
att dela upp sin faktura om så behövs för att underlätta för enskild medlem.
/styrelsen Högbo GK

Verksamhetsplanen 2023
Vår långsiktiga riktning framöver ska handla om klubbupplevelsen och spelupplevelsen.
Klubbupplevelsen handlar om känslan av att vistas på golfklubben, mottagandet, våra faciliteter, social miljö,
restaurang, shop, träning, tävlingar med mera.
Vårt mål är att våra medlemmar ska känna stolthet för klubben och känna till vår verksamhet och våra
värderingar.
Spelupplevelsen handlar om golfbanan och övningsområden och utvecklingen av desamma. Vi vill jobba med
Högbokänslan och framhäva det som kännetecknar oss, vårt Sense of place som vår Masterplan handlar om.
Långsiktigt mål är att vi ska uppfattas som norra Sveriges bästa bana.
Klubbupplevelsen aktiviteter

Spelupplevelsen aktiviteter
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Vi ska lyfta vår entré och vårt klubbhusområde
med inputs från masterplan, players 1st och vårt
inriktningsdokument från vår arbetshelg för att
göra det mer tydligt och ge en känsla av att man
kommer till en golfbana
Bättre restaurangmiljö med nya utemöbler
Gallra träd, sly för att få fram vyer
Bättre skyltning till och på området
Digital starter i nya starterkuren
Tydlig information via nyhetsbrev, hemsida,
Facebook samt fysiska medlemsträffar
Närmare samarbete med Högbo Bruk
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Påbörja att implementera vår masterplan för
banan
Nya klipplinjer och klipphöjder
Ta ner träd, röja sly
Tydliga markeringar för hinder
Mer tid till att jobba med finish på banan
Jobba med course set up, flagg-, teeplaceringar
med mera
Färger på flaggor för kort/mitt/lång alternativt
markering på flaggstång
Tydligare teemarkeringar
Jobba med säkerheten på banan
Ruff som inramning ger pollinerar vänligare bana

Besparingar, vad kan vi påverka
Med nuvarande elpriser är våra elkostnader väldigt
oförutsägbara. Vi hade ett bundet avtal sedan 3 år som
gick ut den sista februari och har idag ett portföljpris
vilket skiftar med dagsaktuella priser.
Med anledning av detta försöker vi hålla ner förbrukningen så mycket det går och har därför:
• Stängt ner värme i klubbhus, shop och studio
• Stängt ner alla kylar, kylrum och frysrum helt över
vintern
• Sett över värme i personalbyggnad, maskinhall,
kansli
• Ej låta lampor/datorer stå på i onödan
Mål att spara 30 000 kWh

Kommittékostnader
• Hålla igen bland kommittékostnader i stort
• Seriespel nästa år går i Hofors = ingen boende
• Arbetshelg på hemmaplan utan boende
Mål att spara 50,000: Ökade intäkter
• Golfbilar kostar 200: - per gång att hyra
• Höjd greenfee med 50:• Översyn på prispengar på tävlingar
• Pengar på sparkonto med ränta

Beslutad budget 2023
Intäkter och kostnader föreningsverksamhet

Medlemsavgifter
Reklam/banuthyrning/aktiviteter
Greenfee

6 750 000
900 000
1 250 000

Övriga intäkter & bidrag

480 000

Tävlingsintäkter

265 000

Förhöjda medlemsavgifter (ej lån)

170 000

Totalt intäkter

9 815 000

Banan

1 600 000

Fastigheter

1 370 000

Golfförbunden

365 000

Kontor/trycksaker

260 000

Personal

4 355 000

Kommitté/styrelse

330 000

Leasingavgifter

430 000

Bankkostnader

40 000

Totalt kostnader

8 750 000

Resultat före avskrivningar

1 065 000

Avskrivningar

1 140 000

Resultat

-75

Intäkter och kostnader näringsverksamhet
Arrende golfshop, studio & range
Arrende restaurang
Totalt intäkter

150 000
50 000
200 000

Övriga kostnader

65 000

Totalt kostnader

65 000

Resultat före avskrivningar

135 000

Avskrivningar

60 000

Resultat

75 000

Avgifter, investeringar 2023
Medlemsavgifter
Senior
Veteran 80+
Veteran 80+ återlämnat lån
Veteran 80+ 9 hål
Veteran 80+ 9 hål återlämnat lån
Non Resident
Studerande 22-29
Junior 18-21
Junior 14-17
Junior 11-13
Junior 0-10
Passiv
9-hålsmedlem
Greenfee
Greenfee helg
Greenfee vardag
Greenfee 9 hål helg
Greenfee 9 hål vardag
Pay and Play
Lån
Medlemslån
Förhöjd avgift ej lån

6
3
2
1

500
950
000
700
200
2 900
2 750
2 200
1 700
1 000
0
600
2 850
550
500
300
250
300
7 900
550

Investeringar
Masterplan + banförbättringar

475 000

Minigrävare

125 000

Ny pump

50 000

Möbler uteservering

100 000

Ny golfbil

125 000

Totalt

875 000

Masterplan
Vi har anlitat Magnus Sunesson, Golfkonsult för att ta fram en masterplan för vår anläggning. Vi vill att någon
utifrån med erfarenhet tittar över samtliga hål och kommer med förslag till förbättringar. Nästa steg är att arbeta
igenom masterplanen under vintern för att se vilka åtgärder som ska göras och sedan tidsbestämma desamma
innan vi påbörjar arbetet med förbättringar. I planen pratar Magnus mycket om Högbokänsla och “sense of
place” och med det menar han vad som ska känneteckna oss.

Exempel på synpunkter i masterplan

Val styrelse, revisorer & valberedning 2023
Styrelse
väljs för

valperiod

Per-Ola Grönberg

ordförande

1 år

2023

Lars-Olof Skoog

styrelseledamot

2 år

2022-2023

Kicki Källström

styrelseledamot

2 år

2022-2023

Gustaf Sjögren

styrelseledamot

2 år

2022-2023

Mattias Eriksson

styrelseledamot

2 år

2023-2024

Ewa Berglund Johansson

styrelseledamot

2 år

2023-2024

Magnus Holst

styrelseledamot

2 år

2023-2024

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag för 2023:
Ordförande: 			
omval: Per-Ola Grönberg
Styrelseledamöter: 		
omval: Ewa Berglund Johansson, Magnus Holst
Styrelseledamot:		
nyval: Mattias Eriksson

Revisorer
Mats Darmell

revisor

1 år

2023

Eva Jansson

revisor

1 år

2023

Sören Pettersson

revisor suppleant

1 år

2023

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag för 2023:
Revisorer: omval: Mats Darmell, Eva Jansson
Suppleant: omval: Sören Pettersson		

Valberedning
Mötet föreslog och beslutade om omval av Kent Nygren och lena Sjölander
Kent Nygren

ordförande

1 år

2023

Lena Sjölander

ledamot

1 år

2023

Gustaf Sjögren

av styrelsen utsedd representant

2023

Inkomna motioner och styrelsens förslag
Styrelsen i Högbo Golfklubb hade lämnat ett förslag till årsmötet att utnämna vår klubbchef Calle Sandegård till
hedersmedlem, Calle har varit anställd på klubben i 30 av klubbens 60 år.
Mötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag.

