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Verksamhetsberättelse 2016 

Allmänt 

Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna 

fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets 

och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer 

som föregående år. 

Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten, 2 

arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna 

informationsmöten för medlemmar. 

I styrelsen har ingått: 

Stefan Jurén  ordförande och klubbens representant i Blekinge 

Golfförbund  

Kent Andersson  vice ordförande 

Anders Olvedal  kassör 

Anette Nordqvist  sekreterare 

Bo Claesson  ledamot 

Maria Sundström suppleant 

Pär Berup   suppleant 

Anders Johansson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen.  

Inga arvoden utgår till styrelsen. 
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Verksamheten 2016 

Verksamheten har under 2016 med bibehållen medlemsavgift gett ett 

litet överskott för fortsatt utveckling av Carlskrona GK.  

Den nya styrelsen valde under 2016 att prioritera klubbens ekonomi och 

ha den under kontroll samt att förädla banan och göra den attraktivare 

för medlemmar och gäster. Under året har vi lagt ner resurser på att 

sjösätta en ny grafisk profil inklusive en ny hemsida. Under året 

färdigställdes kullersystemen vid hål nr 4 och 8 samt hål nr 7.   

På maskinsidan görs beräknade inköp av exempelvis en ny spruttruck 

och tre vertikalskärare till greenerna samt en ny bunkerkratta. 

Investeringar har även gjorts av en ny pumpstation för bevattning av 

banan, allt i enlighet med vår strategi för att ha en modern maskinpark. 

Klubben gjorde även en större investering i köket samt förbättrat 

brandskydd. 

Under 2016 beslutade styrelsen att gå vidare med att göra en utbyggnad 

av klubbhuset. Under 2016 färdigställdes Runes stugby med modernare 

faciliteter samt uppfräschning av Selmas hus. 

Under 2016 påbörjades utbyggnaden av fyra utslagsplatser under tak. I 

närheten färdigställs även vårt nya utegym. 

Under 2016 utsåg tidningen Golf Digest, Carlskrona GK till Sveriges 40:e 

bästa golfanläggning.  

På miljösidan har arbete fortlöpt enligt plan. Klubben anpassar 

verksamhet och utveckling till att anläggningen ligger på ett 

naturreservat. 
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Medlemsantalet är stabilt med en ökning. Klubben prioriterar banans 

utveckling vilket gör att medlemsantalet fortsätter att vara stabilt. 

Under 2016 har 12 personer varit anställda på golfklubben och jobbat 

med kanslifunktion, banan, klubbverksamheten, marknadsföring etc.  
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Ekonomi 

Här följer en sammanfattning av ekonomin i klubben. Såvitt gäller år 

2016 är siffrorna preliminära.  

Resultaträkningen 2016-01-01 - - 2016- 12-31 (tkr) 

 

   2016 2015 2014 

  

Intäkter    6 240 6 152 6 095   

Kostnader,  

inklusive avskrivningar 5 888 5 688 5 565 

  

Rörelseresultat  352   464 530 

  

Finansiella kostnader    -99 -115 -140     

Resultat   253 348   390    

  

Avskrivna medlemslån 

och inbetalda spelrätter 205 115   

Förändring av Eget Kapital    459  505    
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Balansräkningen per den 31 december 2016 (tkr) 

Tillgångar    Skulder och Eget Kapital 

Anläggningstillgångar  7 953 Eget Kapital   2 749 

Omsättningstillgångar    569 Swedbank  1 744

    Medlemslån  1 912

    Maskinlån,   2 118

    lev.sk. m.m.   

   8 522   8 522 

 

Ekonomiskt resultat 

Som framgår ovan visar nu klubben ett positivt resultat enligt budget för 

2016. 

Det innebär att styrelsen föreslår att klubben inte höjer årsavgiften, utan 

istället låter 2017 års avgift vara på samma nivå som 2016 års avgift 
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Verksamhetsutveckling 2017 

Då antalet gäster och medlemmar har ökat har klubben beslutat att 

fortsätta utvecklingen av banan och klubbhusmiljön. Olika hålprojekt 

görs klara under 2017. Entrén till klubbhuset färdigställs och 

klubbrummet får en renovering.  

 

Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgiften för senior, 4 950 kronor 

per år och att städavgiften är 400 kronor.  

 

 

För styrelsen  

 

Anders Olvedal   Stefan Jurén 

Kassör   Ordförande 


