Verksamhetsberättelse 2014 Gunnarns Golfklubb
Bildades den 5 juli 2001.

Styrelse under verksamhetsåret:
Olle Wärnick
Erik Brandum
Roland Kärrman
Sten Gullhagen
Mikael Fredriksson
Kenneth Sandberg
Katarina Holmner
Lars-Erik Holmner
Agneta Holmner
Håkan Gustafsson
Rickard Stenmark

Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Suppleanterna kallas till styrelsemöten.
Banansvarig
Handicapansvarig
Idrottsansvarig
Utbildningsansvarig
IT-ansvarig

Erik Brandum
Agneta Holmner
Styrelsen
Agneta Holmner
Roland Kärrman

Damkommitté
Kristina Pärnaste-Linder smk

Bankommitté
Roland Kärrman smk
Olle Wärnick
Håkan Gustafsson
Sture Holmner
Erik Brandum

Tävlingskommitté
Gunnar Jonsson smk
Martin Nyman
Katarina Holmner

Mötesverksamhet.
Under verksamhetsåret har 8 styrelsemöten genomförts och planeringsmöten i kommittéerna.

Medlemsantal
Medlemsantalet ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Avslutade och nya
medlemskap balanserar varandra.
Medlemmar
Medlem distans MED spelrätt
Medlem distans UTAN spelrätt
Medlem lokal
Stödmedlem
Totalt:

Man
2
13
67
7
89

Kvinna 2014
1
3
6
19
29
96
6
13
42

131

2013

2012

1
18
102
14

4
16
93
14

2011
8
20
90
15

135

127

134

1

Historik byggnad av golfbana i Gunnarn
Förstudie klar 2000. Tillstånd enligt miljöbalken gavs 2001. Projektgruppen för förstudien
tillsammans med föreningar i byn drev projektet vidare fram till bildandet av golfklubben juli
2001.

Verksamheten
Alla hål har nu tre utslagsplatser med slopning 2014.
Det har gett möjlighet till en 18 håls slinga med
varierande tee. Spelordningen på banorna har lagts om
så att det blir bättre fördelning mellan par 3 och par 4
hålen. Bunker på hål 9 har byggds om för att sätta den
mer i spel och har fått högre kant mot green 9.
Säkerheten har förbättrats med fler skyddsnät och fast
skydd med tak hål 5/14.
Skydd hål 5/14
Genomfört drift av banan och drivingrange. Tyvärr
drabbades vi i år av kraftig isbränna på banan som medfört att gräset på greenerna dog och
måste sås om. Vissa ytor på fairway var också skadade med kala fläckar, särskilt bana 4/13.
Detta har medfört mycket merarbete och kostnader samt sämre spelupplevelse i början av
säsongen.
Under sommaren har vi för att hålla nere kostnaden endast haft en sommaranställd. Hjälp av
sommarjobbare och i övrigt kompletterat med en stor insats från medlemmar till klippning,
skötsel av banan och bollplockning.
Tävlingsverksamheten har rullat på med 12 planerade tävlingar med klubbmästerskap under
säsongen. Klubben har deltagit i Olympiagolfen. Greenfee gästerna har ökat och det kan bero
på att vi hade bra greener. Överenskommelse mellan Gunnarns GK och Lycksele GK ger rabatt
på årsgreenfee
Under vintersäsongen spelas det golfsimulator i klubbhuset.
Vi fortsätter miljöarbetet med att följa upp miljöplan och policy. Utföra aktiviteter som har
planerats.

Golfbanan
Greenerna och delar av fairway var skadade av kraftig
isbränna så att gräset dog. Greenerna fick vi så om. Vi
slungade av snön på greenerna i april och sådde om så
tidigt det var möjligt. De var spelbara med bra gräsyta i
mitten av juni. Delar av fairway på hål 3/12 och 4/13
har justerats och såtts om. Kvistrensning och
borttagning av träd där behov finns. Alla hål har nu tre
utslagsplatser med ny slopnings värdering. Det har gett
möjlighet till en 18 håls slinga med varierande tee.
Spelordningen på banorna har lagts om så att det blir
bättre fördelning mellan par 3 och par 4 hålen. Bunker på hål 9 har byggds om för att sätta den
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mer i spel och har fått högre kant mot green 9/18. Greenområdet hål 8/17 har förbättrats med att
ta bort stubbar och justerat markytan.
Skötseln styrs av skötselplan för greener, fairways och övriga grönytor. Den utvecklas i takt
med att nya erfarenheter och kunskap kommer fram. För att klara skötseln har vi anställt 1
feriearbetare under juni – augusti samt ett antal sommarjobbare. Den anställde och
sommarjobbare har gjort ett gott arbete tillsammans med stor insats av medlemmar som bidragit
till att verksamheten har fungerat.

Övningsbanan (Driving lake)
Övningsbanan har varit öppen hela säsongen. Antalet
besökare ligger på samma nivå som förra säsongen.
Att ingen ökning sker kan bero på att antalet
medlemmar inte ökar. Genom bollautomaten har det
passerat ca 700 bollhinkar.
Bollplockning har genomförts dels med ideella krafter
och anställda efter ett plockschema under juni –
oktober.

Arrangemang och medlemsvård
Damkommittén har haft samarbete med Lycksele, Granö damkommittéer. Vi har träffats och
spelat på varandras banor två gånger i Lycksele, en gång i Granö, en gång i Gunnarn med bra
uppslutning med lite drygt tjugo spelare varje gång. Sedan har vi spelat på onsdagskvällar i
Gunnarn och då fick alla som ville vara med och spela. Vi är inte så många damer som deltar.
Vi har fått förfrågan om liknande aktivitet 2015 från Lycksele och det hoppas vi funkar lika fint
som 2014.
Under vintersäsongen har utbildning/träning med golfsimulator och mjuka bollar arrangerats i
olika former. Golfsimulatorn är en attraktiv vinteraktivitet med många grupper.
Vi deltog på Aktivitetshelgen i Storuman i januari med golfsimulatorn.
Hade en prova på dag under Storumandagarna (lördagen). Tyvärr kom det en del regn så vi höll
inte på så länge.
Sumba-cirklarna vi administrerar är populära tack vare vår duktiga ledare Zandra.
Fadderverksamhet finns med 10 personer som ställt upp och kan bokas. Då det är låg
efterfrågan tas den bort från 2015.
Företagsarrangemang har inte genomförts under året. Tyvärr har vi haft få arrangemang.
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Tävlingsverksamhet
Klubbens har arrangerat 12 tävlingar under säsongen. Det
var fler deltagare på tävlingarna totalt. Vi har deltagit i
Olympiagolfen. Olympiagolftävlingen hade 9 deltagare.
Order of Merit summering av 10 poängbogey tävlingar
under säsongen med 25 deltagare.
Den 16 augusti avgjordes klubbmästerskapet med bra
väder och glada spelare. Vinnare brutto Agneta Holmner
och Kenth Svanberg. Vinnare netto Agneta Holmner och
Lars-Olov Tanderyd. GRATTIS!
Vi tackar våra sponsorer som bidragit med tävlingspriser.

Utbildning
En medlem har gått TLR 1 och två TLR2, ett bra kunskapstillskott till klubben som vi använde
när vi reviderade lokala regler och föreskrifter
Projekt tillsammans med skolan i Gunnarn F-klass -6 och Sisu. Första träffen var på en
gymnastiktimme och följande träffar under sommarlovet. En av de 17 eleverna har nu tagit
Grönt kort. Skolan har under vintern hand om en golfväska de kan använda under
gymnastiktimmar om de vill,
En av våra medlemmar har pushat för att folk på dennes arbetsplats ska börja golfa, vi lånade ut
den golfutrustning som behövdes och vi ser fram emot att ännu fler av deltagarna väljer att ta
Grönt-kort.
Utbildningen har att grönt-kort togs av 12 stycken.

Administration
Ekonomihantering som in- utbetalningar, bokförning och uppföljning sköts ideellt. GIT
systemet används i första hand för medlems- och hcp hantering, bokning plats i bagbod,
tävlingsadministration samt e-postutskick. Webbsida används för att informera medlemmar om
verksamhet i klubben och marknadsföra oss.
Vi köper inga administrativa tjänster.

Miljö
Under året har vi jobbat efter aktivitetslistan i miljöplanen. Miljöarbetet har kommit så långt att
vi har tilldelats SGF:s miljödiplom 2009. Aktiviteter enligt plan har gjorts så långt det är
möjligt. Presenteras och beslutas på årsmötet. Redovisning sker årligen till golfförbundet.
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Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bilaga resultat- och balansräkning
Vår ekonomi är svag så vi jobbar på att hitta mer intäkter och hålla nere kostnader. Året 2014
kommer att gå med underskott då intäkterna inte är tillräckliga. Kostnaderna hålls nere så lågt
det går utan att verksamheten blir lidande. Spelavgiften behöver höjas lor att klara driften på
samma nivå. Vi har finansierat byggnationen och inköp med egna medel, sponsorpengar,
bygdemedel och en stor andel ideellt arbete. Medlemsantalet måste öka fiir att långsiktigt klara
av att finansiera investeringar, driften och verksamheten.

Aktivitetsplan 2015
Bifogas som bilaga.

Slutord
Ett stort tack till det fina arbetet som gjorts under det gångna året av medlemmar, ideella
krafter, sponsorer, anställda och övriga som stöder golfen i vår klubb.
Styrelsen ser framåt med fortsatt engagemang under 2015 med utveckling av banan och
verksamheten. En utmaning blir att öka medlemsantalet och stärka ekonomin så att vi kan driva
klubben på ett bra sätt. Viktigt att fortsätta den fina nybörjarutbildningen vilket ger
ftirutsättning fiir en bra medlemsutveckling Bra jobbat utbildningsteamet!

Många ser fram emot att det är dags att börja träna på den blåskimrande drivinglaken och slå de
fi)rsta bollarna till våren på banan.

Vi bidrar till att öka intresset ftir besök i vår by och kommunen med aktiviteten golf
Gunnams Golfbana, tillsammans med andra aktiviteter i området.
0u behavs

på

fiir att giira Eunnarns Eolfklubb till en attraktiv klubb och galfanläggning.
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Sponsorer/samarbetspartners
Sture Holmner

GUNNARN PETROL
WoodWool Ski Protection
Storumans Emballageindustri
Nysele
SE-923 96 Barsele
Sweden

Hålsponsorer

Storuman
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Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER
2014

2013

2012

55 475,00
11 300,00
11 300,00
27 000,00
18 000,00
0,00
11 955,00
22 000,00
32 233,00
-0,11
4 692,00
3 100,00
0,00
0,00
76 600,00
37 249,44

58 575,00
8 200,00
14 800,00
16 000,00
11 150,00
9 650,00
11 270,00
14 286,00
80 517,00
1,70
0,00
1 300,00
0,00
0,00
84 200,00
60 311,26

53 050,00
14 560,00
16 550,00
23 500,00
15 000,00
36 495,00
11 150,00
13 195,00
0,00
1,09
0,00
1 050,00
0,00
0,00
73 700,00
57 905,91

Summa försäljning

310 904,33

370 260,96

316 157,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

310 904,33

370 260,96

316 157,00

-9 465,50
-6 852,83
0,00
-14 086,88
0,00
0,00
-121,00
-24 866,00

-9 624,14
-9 140,00
-1 278,00
-15 995,00
0,00
0,00
0,00
-22 219,00

-7 421,00
-16 304,70
-17 147,35
-9 694,58
0,00
0,00
0,00
-23 000,00

Summa kostnader

-55 392,21

-58 256,14

-73 567,63

BRUTTOVINST

255 512,12

312 004,82

242 589,37

Försäljning
Spelavgift
Anmälningsavg klubbtävling
Utbildning nybörjare
Reklam/annonsintäkter
Greenfee
Företagsgolf
Drivinglake
Försäljning övrig
Kommunala investeringsbidrag
Öresutjämning
Övriga bidrag
Hyres arrendeintäkter
Aktiverat arbete Omkostnader
Aktiverat arbete Löner
Medlemsavgifter
Övriga ersättningar och intäkter

Golfklubbens kostnader
Utbildningskostnader
Andra aktiviteter
Kostnader företagsgolf
Inköp pins, klubbmärken servering
Demokratikostnader
Medlemskort
Årsmöteskostnader
Medlemsavgifter till SGF

Övriga kostnader

2014

2013

2012

-604,00
-29 273,03
-3 676,00
-12 120,05
-14 999,00
-12 867,00
-2 544,10
-12 620,00
-15 058,00
-6 762,00
0,00
-20 018,00
-688,00
-49 678,10
-2 700,50
-1 308,50
-150,00
0,00
-542,00
0,00
-1 881,00
-4 647,00
0,00
0,00
-544,50
-3 770,00
-12 600,00

-606,00
-30 347,11
-3 606,00
-8 469,00
-15 527,50
-5 549,50
-26 867,00
0,00
-4 585,00
-6 272,00
0,00
-20 200,00
-714,00
-35 180,00
-1 480,00
-5 410,00
0,00
0,00
-394,00
0,00
-2 624,00
-4 442,00
-177,00
0,00
-538,50
-1 836,00
-3 440,00

-600,00
-25 767,00
-3 580,00
-15 338,25
-20 975,00
-7 100,00
-441,00
0,00
-6 344,00
-6 322,00
0,00
-25 441,00
-714,00
-48 126,90
-2 720,00
-2 154,00
-1 295,00
0,00
-822,80
0,00
-2 714,00
-4 367,00
0,00
0,00
-561,00
-3 360,00
-6 228,00

-209 050,78

-178 264,61

-184 970,95

-26 296,00
0,00
-2 684,00
-450,00
0,00
0,00

-23 120,00
0,00
-2 361,00
-450,00
0,00
0,00

-35 775,00
0,00
-3 652,00
962,00
0,00
-874,00

-29 430,00

-25 931,00

-39 339,00

-293 872,99

-262 451,75

-297 877,58

17 031,34

107 809,21

18 279,42

Avskrivningar
Avskrivningar
Kostnad av engångskaraktär

0,00
-26 605,00

0,00
-46 170,00

0,00
-6 297,50

Summa avskrivningar

-26 605,00

-46 170,00

-6 297,50

Finansiella intäkter/kostn
Ränteintäkter
Räntekostnader

10,00
-54,61

5,00
0,00

9,00
-75,00

Summa finans intäkter/kostn

-44,61

5,00

-66,00

RESULTAT FÖRE SKATT

-9 618,27

61 644,21

11 915,92

ÅRETS RESULTAT

-9 618,27

61 644,21

11 915,92

Tomträttsavgäld/arrende
Elavgifter
Vatten och avlopp
Övriga fastighetskostnader
Inköp gödsel
Inköp frö
Inköp banutrustning
Övriga förnödenheter
Förbrukningsinventarier
Förvaltningsavgift GIT
Förbrukningsmaterial
Drivmedel
Försäkring och skatt
Reparation och underhåll
Resekostnader
Annonsering
Reklam och PR
Representation/ uppvaktningar
Kontorsmaterial
Datakommunikation
Postbefordran
Försäkringar
Sammanträdeskostnader
Konsultarvoden
Bankkostnader
Övriga externa tjänster
Övriga externa kostnader
Summa övriga kostnader
Arbetskraft
Löner kollektivanställda
Bilersättningar, skattefria
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Utbildning förtroendevald
Övriga personalkostnader
Summa arbetskraft
RÖRELSENS KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKR

Balansräkning
TILLGÅNGAR
2014-12-31

2013-12-31

459 760,00
52 000,00
-511 760,00
854 584,54
466 609,00
-854 584,54
-466 609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898 415,50
-898 415,50
42 565,50
-42 565,50
44 745,00
-44 745,00
200,00

459 760,00
52 000,00
-511 760,00
854 584,54
466 609,00
-854 584,54
-466 609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898 415,50
-898 415,50
15 960,50
-15 960,50
44 745,00
-44 745,00
200,00

200,00

200,00

6 832,47
176 384,17
3 335,00

0,00
10 650,55
183 955,36
1 654,00

Summa omsättningstillgångar

186 551,64

196 259,91

SUMMA TILLGÅNGAR

186 751,64

196 459,91

-195 609,91
9 618,27

-133 965,70
-61 644,21

-185 991,64

-195 609,91

Leverantörsskulder
Skatteskulder

0,00
-760,00

0,00
-850,00

Summa kortfristiga skulder

-760,00

-850,00

SUMMA SKULDER

-760,00

-850,00

-186 751,64

-196 459,91

Anläggningstillgångar
Klubbhus
Maskinhall
Ack avskr, byggnader
Bananläggning
Bevattningsanläggning
Acc avskrivning bananläggning
Acc avskrivning bevattningsanläggning
Pågående nybyggnad bananläggning
Pågående nybyggnad bevattningsanläggning
Pågående nubyggnad Klubblokal
Pågående nybyggnad maskinhall
Maskiner
Ack avskr, maskiner
Inventarier
Ack avskr, inventarier
Banutustning
Ack avsk, banutrustning
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kassa
Postgiro
Servicekonto

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

