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Ordföranden har ordet 
 
Gott Nytt Golf År 2007. Hoppas Ni alla haft fint i helgerna och tagit vara på den lilla extra 
tiden för rekreation, avkoppling och kanske lite motion också. Själv har jag också haft det bra 
även om problemet med att kurera en envis förkylning tagit sin tid och energi. 
Nu har vi ett nytt år och dags att sätta fart på klubben och golfen. 
Vi har som det flesta av er förstår ett mycket intressant år framför oss med förhoppningsfullt 
fler hål att spela på fram emot eftersommaren. 
 
Täby Park Hotel var även 2006 platsen för vårt december årsmöte som började med en liten 
matbit för de hugade för att sedan samlas i en för året större konferenssal full med 
medlemmar, cirka 85, vilket är en mycket bra anslutning. Årsmötet fann sig inledningsvis i 
laga ordning kallade och dagordningen modifierades med anledning av det stora beslut som 
måste till med anledning av Skogbergabanans tillkomst. Därefter valdes Leif Ledmyr, SGDF, 
att som ordförande leda årsmötesförhandlingarna. 
I anslutning till genomgången av verksamhetsberättelsen, Höstslaget, konstaterades att även 
2006 varit ett år av stagnation, lika med marginell nedgång!, för golfen i Sverige. 
 
Även under 2006 kan vi dock konstatera att klubben har hållit ställningarna väl uppe. 
Medlemstillströmningen har varit överraskande stor beroende på bland annat införandet av 
”prova på” medlem under 2005 och 2006. Huvuddelen av de som utnyttjade erbjudandet 2005 
har sedan blivit fullvärdiga medlemmar 2006, en vinn vinn uppgörelse för medlemmen och 
klubben. I övrigt har verksamheten på klubben förlöpt väl, som vanligt, och beläggning på 
range och bana har hållits väl uppe även om det finns fri kapacitet kvar. Som tidigare 
redovisats kan i övrigt ”Höstslaget06” läsas i sin helhet via vår hemsida 
www.jarlabankegk.se. Vi vill här än en gång påpeka att Ni alla medlemmar som har brevlåda 
på Internet via www.Golf.se och ”Min Golf” lägger in Er brevlådeadress under Golfens IT 
system, GIT, för att vi, av kostnadsskäl, skall kunna använda e-post istället för det 
kostsammare brevutskicken. Vårslaget07, med bland annat tävlingsprogrammet kommer 
alltså ej att sändas ut utan istället göras tillgängligt via hemsida och e-post. 
Verksamhetsberättelsen avslutades med en kort genomgång av bokslutet som visade ett 
mindre underskott som kan betraktas som inom budget. Efter revisionsberättelse och beslut 
om ansvarsfrihet för 2006 följde kvällens stora fråga – hur blir det med JbGK och den nya 
banan på Skogberga? Styrelsen via Hjalmar Bondestam, som tillsammans med Pär Nordgren 
utgjort förhandlingsgruppen, redogjorde för förhandlingarna och det förslag till avtal som så 
långt arbetats fram och överenskommits. I korthet går avtalet ut på att nuvarande medlemmar 
i JbGK till ett mycket förmånligt pris, via subvention av klubben, kan utvidga sitt 
medlemskap till att innefatta Skogbergabanan. Nytillkommande medlemmar erhåller ej denna 
subvention. De betalar beslutade avgifter, fullt pris, till klubb och för spelrätten på paketet, 
befintlig bana och nya Skogbergabanan till driftbolaget. Nuvarande medlemmar i klubben kan 
också välja att enbart kvarstå i befintlig bana. Det nya avtalet innebär också ett nytt och 
gemensamt samarbetsavtal mellan klubben och driftbolaget som reglerar tillgången till de 
bägge banorna, greenfee intäkterna och driften av rangen samt kostnadsfördelningen mellan 
parterna. Efter en lång och givande diskussion beslutade årsmötet med acklamation att 
styrelsen fick i uppdrag att fullfölja, avsluta och underteckna avtalet enligt de riktlinjer och 
principer som presenterats.  
 



  Vinterslaget 2007 

JbVinterslaget07.doc  2 

Inför 2007 satsar styrelsen på de för klubben väsentliga aktiviteterna klubbtrivsel, 
ungdomsverksamhet och representation av klubben inom de lagtävlingar som golfdistriktet 
ansvarar för. Det innebär att damerna fortsätter på måndag kvällarna och herrarna på torsdag 
kvällarna. Barn och ungdomsaktiviteterna kommer att ske minst två gånger per vecka med 
nya Ungdomskommittén som ansvarig. Med det som bakgrund och beslutet om anslutning till 
Skogbergabanan inklusive det nya driftavtalet för nuvarande och ny bana kommer det att bli 
stora förändringar i betalningsströmmar och därmed klubbens budget. Klubbens intäkter 
fortsättningsvis kommer enbart att vara medlemsavgifterna. Under en övergångstid kommer 
de dessutom att vara låga för våra befintliga medlemmar och ungefär som föregående års 
medlemsavgift för nytillkommande medlemmar. Med avtalad kostnadsfördelning kommer det 
att innebära att klubben kommer att gå med ett relativt stort underskott de närmaste åren trots 
styrelsens förslag med kostnadskontroll. Som följd av avtalet följer också att inträdesavgifter, 
spelrätter och årliga spelrättsavgifter faktureras av driftbolaget allt inklusive lagstadgad 
moms. Dagsverkesavgiften/städavgiften blev bara ettårig och utgår ej för 2007! Avtalet 
innebär också att alla större investeringar på banan skall ske efter samråd mellan klubben och 
driftbolaget. 
Årsmötet avslutades med att klubbmästarna fick väl förtjänta priser, blommor och applåder. 
Avgående styrelserepresentanter, Kicki Bejner, Peter Svahn och Jimmy Karlsson avtackades 
och blev med blommor. 
 
Vår pro, Paul Foster, stannar ännu ett år och han ansvarar förutom nybörjarutbildning för 
seriespelslagen, herrar och damer. Till alla medlemmar, utnyttja Paul, han brukar se till att vi 
blir lite bättre golfare och därmed får vi även lite större glädje av vår golf. 
  
För att klubben skall leva upp till förväntningen om att vara den trevliga och familjevänliga 
banan vill jag avsluta med att vädja till er alla medlemmar att ni till vänner och bekanta 
berättar om vår klubb, range och trevliga bana. Bjud gärna med dem på en greenfee runda 
eller värva dem till nya medlemmar.  Med stora förhoppningar om ett fint golfår 2007 och 
många tillfällen till trevliga bekantskaper på och utanför banan och däremellan lite bra spel 
önskar jag Er   
 
God Fortsättning på det nya Golf året 2007 
    
Per Åke Evén, ordf. 
 
Årets städdag på klubben blir Lördagen den 21 april 2007 kl. 10.00. Välkomna. 

Viktigt för PASSIVA medlemmar och övriga 
Våra passiva medlemmar som fanns vid årsskiftet omfattas också av det subventionerade 
inträdet till Skogbergabanan på samma villkor som våra aktiva medlemmar. Det innebär att 
inträdesavgiften alternativt avgiften för en spelrätt med samma belopp måste betalas in 
tillsammans med passivavgiften och inom samma tidsramar som gäller för den aktiva 
medlemmen som vill inkludera Skogbergabanan i sitt medlemsskap. Du som vill återgå från 
passivt till aktivt medlemsskap betalar de medlemsavgifter som gäller för aktiv senior eller 
junior och som kan framräknas ur uppgifterna på utsänd faktura.  
Vid alla medlems- eller “HCP-kortfrågor” kontakta Kansliet/Inger Evén på telefon 08-510 
120 66 eller Per Åke Evén på 08-758 98 89. E-post går också bra via 
Kansli@JarlabankeGK.se eller PerAke.Even@Telia.com .
Till alla medlemmar – för att vi i framtiden skall kunna kommunicera med Er via E-post ber 
vi Er att så snart som möjligt lägga in Din E-post adress i Golfens IT system GIT. 
Uppdateringen sker via www.Golf.se och ”Min Golf” där du sedan uppdaterar adress mm. 
och E-post adressen.  
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Utdrag ur PROTOKOLL FÖRT VID JARLABANKE GK’S ÅRSMÖTE 2006-12-12 

Plats:  Täby Park Hotel  Närvarande: 82 medlemmar 
 

1. Ordförande Per Åke Evén öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 
 

4. Den ordinarie dagordningen för årsmötet kompletterades med en punkt 11. Styrelsens 
förslag till avtal för Prästgården/Skogberga. Mötesdeltagarna beslutade anta den förelagda 
dagordningen. 

 
5. Årsmötet valde Leif Ledmyr till mötesordförande samt Jan Wessling till sekreterare. 

 
6. Årsmötet valde Yngve Ebén och Gunilla Brattlöf att jämte ordföranden justera 

mötesprotokollet.  
 

7. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2005/2006. Per Åke Evén redogjorde för den 
utskickade verksamhetsberättelsen (Höstslaget) och konstaterade att golfen i dagsläget har 
en mindre minskning av medlemmar i hela landet, trots detta en fortsatt utbyggnad av 
antalet banor, främst i storstadsområden.  Jarlabanke Golfklubb har dock haft en positiv 
utveckling genom ”prova på”-medlemskap. 
 
Verksamhetsberättelsen rättades av Hjalmar Bondestam, som bad om ursäkt för att fel 
mästare angetts. Det är Annika Knafve som är klubbmästare i klassen D50.  
 
I kassörens frånvaro redogjorde ordföranden även för den vid mötet utdelade 
ekonomiska redovisningen. Utfallet för året visar ett underskott i storleksordningen 31 
723 kronor. Avgifter är justerade i enlighet med beslut på föregående årsmöte. Även 
aktieförsäljning är genomförd enligt beslut. Resultatet, en vinst på 128 000 kr, kommer att 
redovisas i nästa års bokslut. Föreningen står i dag på en stabil ekonomisk grund. 

 
8. Klubbens revisor Jan Wallin lämnade sin revisionsberättelse och föreslog mötet att 

- fastställa balansräkningen per 060831 
- årets förlust kr 31 723  balanseras i ny räkning 
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005/2006. 

 
10. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2005/2006 års förvaltning i 

enlighet med den av revisorn framlagda revisionsberättelsen. 
 

11. Per Åke Evén redovisade bakgrund till projektet Skogberga samt samarbetet mellan 
Jarlabanke Golfklubb och driftbolaget (Sven Erik och Peter Evén). Per Åke informerade 
även om banintentioner och tidplaner för utbyggnaden. 
 
Sven Erik Evén presenterade förslaget till utbyggnad av Skogberga, etapp 1, med nio nya 
hål.  Sven Erik redovisade även en fortsatt utbyggnad med 6 hål samt eventuellt en tredje 
utbyggnad med 3 hål varvid Skogberga blir en 18-hålsbana med fullängd. Tanken är att 
Jarlabanke fortsättningsvis ska bestå av 18 + 9 hål och vara tillgänglig för alla.  
 
Hjalmar Bondestam och Pär Nordgren har utsetts av styrelsen att förhandla med 
driftbolaget och Hjalmar redovisade resultatet av förhandlingarna samt förslag till nytt 
avtal mellan Jarlabanke och driftbolaget samt belyste för- och nackdelar. Vidare 
informerade Hjalmar om de medlemsformer och avgifter som blir aktuella efter årsskiftet.  
 
Efter en ingående diskussion och svar på medlemmarnas frågor beslutade årsmötet att 
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- ge förhandlingsgruppen ett fortsatt mandat att slutföra förhandlingarna med driftbolaget 
och teckna ett avtal enligt framlagda intentioner. 
Om väsentligt ändrade förutsättningar för avtalet uppkommer ska styrelsen kalla till nytt, 
extra allmänt möte 

 
12. Per Åke Evén föredrog verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

varvid han särskilt framhöll satsningen på ungdom, bibehållande av klubbtävlingar för 
damer och herrar samt fortsatta satsningar på nationella tävlingar och seriespel, inklusive 
H55, på klubben.  
 
Budgeten påverkas av projektet Skogberga enligt tidigare redovisning. Klubben får under 
de första åren en väsentligt minskad medlemsintäkt men utgiftssidan minskar i 
motsvarande grad. För räkenskapsåret 2006/2007 budgeteras en förlust i 
storleksordningen 168 000 kr. Förlusten begränsas av tidigare redovisad vinst för 
aktieförsäljning. De kommande två åren beräknas ge fortsatta förluster för klubben, 
beroende på klubbens subventioner av medlemmarnas inträde i Skogbergaprojektet. 
  
Årsmötet biföll styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget samt avgifter för nästa 
verksamhetsår. Nuvarande medlemmar, seniorer och juniorer, betalar 100 kr. Nya 
medlemmar, seniorer och juniorer, betalar 500 kr. 
 

13. Årsmötet beslöt att styrelsen kommande år skall bestå av ordförande samt 5 ledamöter 
och 2 suppleanter. 
 

14. Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag för verksamhetsåret 
2006/07 omvälja Per Åke Evén till ordförande. 
Till övriga ledamöter valdes på två år: Pär Nordgren, omval 
    Ted Bejner, nyval 
Till suppleanter på 1 år vardera valdes: Lars Karlsson, omval. 
    Gunilla Brattlöf, nyval 
Övriga val: 
  Revisor   Jan Wallin, omval 1 år 
  Revisorssuppl   Lage Dahlberg, omval 1 år 
  Valberedning   Bobby Edenberg, sammankallande 
    Ove Redner 

  En plats vakant i avvaktan på förslag om någon från damsidan. 
Kommittéer 
 Valberedning har föreslagit en sammanslagning av Tävlings- och HCP-kommittéerna 

     HCP o tävling  Ted Bejner, ordf. 
   Hjalmar Bondestam, Bobby Edenberg 
   Johnny Lehman, Lars Karlsson 
     Herrlag/Damlag  Paul Foster 
     Juniorer  Thomas Bern, ordf. 
   Mattias Beckman, Susanne Bern, Jenny Bern 
     Damer  Gunilla Brattlöf, ordf., Anita Edenberg 
     Herrar 65  Jarl Ringfeldt, ordf., Jan Wessling 
     Herrar 55  Hjalmar Bondestam 
     Sponsor  Jimmy Karlsson 
     Banutv.gruppen  Anders Jagréus.  ordf., Mats Bodin 
 

15. Ordförande, Jan Ledmyr, avslutade årsmötet och sekreteraren, Jan Wessling, tackade båda 
för visat intresse. 
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Räkenskaper JARLABANKE GOLFKLUBB - 2003/04/05/06 
Vinst och Förlusträkning/Budget 
 Resultat Resultat Resultat Resultat Budget 
Intäkter  2003 2004 2005 2006 2007 
Medlemsavgifter 1 260 490 1 305 320 1 075 417 482 760  95 000 
Passiva/Kö 51 900 36 324 34 600 33 100 30 000 
Bidrag/Sponsorer 22 638 49 702 67 939 47 656 45 000 
Greenfee 161 214 126 045 91 635 125 615 0 
Intäkter övriga 4 765 9 324 19 380 17 540 21 000 
Range 140 140 142 475 107 880 102 795 0 
Räntor/Utdeln 41 021 25 135 16 753 15 230 133 000 
Summa intäkter  1 682 168 1 694 325 1 413 604 824 696 324 000 

   
Kostnader   
Varuinköp 67 028 5 237 6 028 2 148 2 000 
Kostnad klubbhus 26 112 552 0 0 1 000 
Golfanläggning 1 082 396 894 510 992 994 245 348 15 000 
Personal 374 552 374 434 373 735 332 961 219 000 
Förbundskostnad 125 265 135 385 121 246 121 528 125 000 
GIT  48 000 57 477 27 370 0 
Tävl/Ungdom/Sponsor 68 320 81 971 57 104 54 754 67 000 
Resor/Utbildning 20 716 48 602 39 777 14 561 27 000 
Bank/PG-avgifter 3 572 4 049 3 502 2 492 1 000 
Övriga kostnader 97 886 121 561 125 765 50 157 30 000 
Avskrivning inventarier 10 000 7 843 6 270 5 100 5 000 
Summa kostnader 1 875 847 1 674 144 1 726 421 856 419  492 000 
Resultat -193 679 20 181 -312 817 -31 723   -168 000 

Balansrapport   JbGK   2003/04/05/06 

Tillgångar 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

Kassa-Postgiro-Bank    914 615 1 144 081 854 457 1 201 520 

Räntebärande papper 617 331 421 127 410 232 198 994 

Varulager 23 413 18 176 12 148 10 000 

Inventarier 39 213   31 370 25 100 20 000 

Summa tillgångar 1 594 572 1 614 754 1 301 937 1 430 514 

Skulder/Eget kapital  

Kortsiktiga skulder 160 300 

AccKap. tidigare år 1 991 602 1 788 252 1 594 573 1 614 754 

Föregående års resultat -203 350 -193 679 20 181 -312 817 

Summa eget kapital 1 788 252 1 594 573 1 614 754 1 462 237 

Årets resultat -193 679 20 181 -312 817 -31 723 

S:a skulder/eget kapital 1 594 572 1 614 754 1 301 937 1 430 514 
 

Tänk på att mer och mer av kommunikationen inom klubben sker via hemsidan: 
www.JarlabankeGK.se 
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