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Ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter står för dörren. 
Välkomna till 2016 och ett nytt spännande golfår.
När vi nu lägger sista handen vid förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget 
för 2016 och strategi med ekonomisk inriktning för de kommande åren, så har vi några 
utmaningar att hantera. 
Vi behöver öka tillströmningen på nya medlemmar och få fler gäster att spela på vår 
bana, samt att förstärka klubbens attraktivitet och behålla medlemmarnas engagemang 
i klubben.

Nya samarbeten
Härutöver behöver vi öka vårt samarbete med näringslivet och andra organisationer 
i mellersta Skåne. Allt för att hitta ekonomiska och andra mervärden, för att därmed 
skapa vinna- vinna koncept för både oss och våra samarbetspartners. 
Vi kan redan nu berätta om vårt kommande samarbete med H65 i Höör. Handbolls-
klubben kommer utnyttja våra faciliteter för några av sina sociala arrangemang med 
sina medlemmar och samarbetspartners. Mer om detta skrivs under PR-kommitténs 
verksamhetsplan. 

FLER och NYTT
Vi ser framför oss att under 2016 ska både nya och mer erfarna golfare i klubben hitta 
nya utmaningar och finna det roligt att spela på och vara på klubben. Med hjälp av våra 
olika grupper, kommittéer och medarbetare, så hoppas jag att vi med gemensamt enga-
gemang från dig och mig kan bibehålla den positiva känsla för klubben.
Vår personal vill göra allt för att hjälpa till med att vi uppfattas som en av Regions 
attraktivaste golfanläggningar med familjekänsla. 
För att förstärka detta så meddelade jag i 2015 julhälsning att vi vill ha frivilliga till 
följande grupper:  • kiosken • golfvärdar
 • hålvärdar • lokalvärdar
Anmäl er medverkan till vår klubbchef.

Att vara en av Sveriges prisvärdaste golfklubbar är en utmaning. Vi måste nu få pay-
back på de satsningar vi har gjort. Vi har mycket goda förutsättningar relaterat till den 
trevliga anläggning vi erbjuder och den kompetenta tillmötesgående personal vi har, 
samt inte minst vårt egna engagemang i klubben. Det krävs en god ekonomi för att bi-
behålla förutsättningarna, vilket styrelsen anser, är en grundförutsättning för framtiden.

Klubbens ekonomi är i balans ur ett årligt verksamhetsperspektiv. För 2016 föreslår sty-
relsen en städavgift, som återbetalas med presentkort till de av er, som är med på årets 
städdag. När medlemmar lämnar klubben av olika skäl, ska ofta medlemslånet betalas 
tillbaka. Flertalet nytillkomna medlemmar har föredragit att betala den högre avgiften 
utan att låna ut pengar till klubben. Detta har påverkat likviditeten och kan medföra att 
klubben, kommande år, får  undersöka möjligheten att låna i bank istället.

Sammantaget vill jag säga att 2016 är ett viktigt år för Bosjökloster GK. När vi för 5 år 
sedan redovisade vår strategiska plan så såg vi fram emot att vi skulle vara väl rustade 
2016 när golfen blir OS - sport. Det är vi. Därtill vill vi anamma Golfsveriges målbild 
50/50, d.v.s. att öka antalet kvinnliga golfare till 50% på klubben
Sittande styrelsen kommer vid årsmötet redovisa vad vi tror är viktiga inriktningar för 
de närmaste fem åren. 

Välkomna till årsmötet den 6 mars. 
Hälsningar Håkan Asmoarp

Foto framsida + foto i artiklar. 
Bertil Björk, BBjFOTO.SE

Ny krögare! – vi hälsar vår nygamle krögare Paul Lindeberg 
varmt välkommen tillbaka till oss.

Vi räknar med att ”Palle” kommer vara installerad och igång till påskveckan. 
Kanske ännu tidigare om vädret tillåter.

Löpande information kommer att finnas på hemsidan.
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Årets städdag 19 mars kl. 09.00

Shopens, receptionens och kansliets öppethållande
Vardagar
Februari vardagar 09.00 - 13.00 (eller efter överenskommelse)
Mars vardagar 09.00 - 15.00 (eller efter överenskommelse)
April – september  
Fre-Mån 08.00 – 16.00
Tis-Tors 08.00 – 18.00
Oktober vardagar 09.00 -15.00 (eller efter överenskommelse)
November vardagar 09.00 - 13.00 (eller efter överenskommelse)

Säsongsstart i shopen
Årets säsongsstart i shopen sker helgen den 25-28 mars. Väl-
komna att fynda och se årets nyheter! 

Adressändring
Har du flyttat eller ska flytta? 
Glöm inte ändra adress på golf.se alt. meddela oss. 

E-postadress
För att kunna använda ”min golf” på golf.se måste det fin-
nas en korrekt e-postadress registrerad i GIT. Kontrollera att 
din e-postadress stämmer på ”min golf”. Har du ingen e-post-
adress registrerad, kontakta oss så hjälper vi dig registrera din 
e-postadress. 

Bonus i shopen
Vi belönar våra trogna kunder! Med vårt bonussystem får Du 
bonus på alla dina köp i shopen. 
Registrera dina köp och få upp till 7 % bonus. 

Klubbens Plusgiro (PG) avslutat
Klubbens plusgiro är avslutat och vi hänvisar till vårt bankgi-
ronummer (BG: 179-9741) för inbetalning av medlemsavgift 
eller övriga inbetalningar mot faktura.

Sydpoolen.
Vi är med i Sydpoolen vilket innebär spel med reducerad 
greenfee alla vardagar (ej lör-sön-helgdag).
Sydpoolengäst har rätt att spela mot (minst) 25 % rabatt vid 
varje tillfälle gällande greenfee och avser enbart vardagar. Ra-
battsatsen gäller även på nedsatt greenfee. 
Gäst kan dock ej begära att få spela för lägre greenfee än 280 kr. 
Bosjökloster har valt att ha en fast avgift om 280 kr för senio-
rer och 100 kr för juniorer.
Se vår hemsida vilka klubbar som ingår i Sydpoolen. En del 
klubbar ingår inte i sydpoolen- sammanslutningen i juli månad.

För information gällande ”medlemsgästgreenfee”och 
”greenfeeutbyte” vardag och helg.
Hänvisar vi till hemsidan – www.bosjoklostergk.se under fli-
ken gäst/greenfee.

Tidbokning – Nyhet 2016 
Fr o m 1 april 2016 byter vi till ”starttidsschema – var 10:e 
minut”. Som tidigare har vi tidbokning alla dagar mellan 
06.00 - 19.50. Tid kan bokas 30 dagar före aktuell speldag via 
golf.se (dygnet runt) samt i receptionen (0413-258 96) samt 
på öppettider enligt ovan. Terminalen utanför receptionen kan 
också användas. Alla tider är förbokningsbara, 00, 10, 20, 30, 
40 och 50 varje timme.

Bokad tid skall vara ”avprickad” i reception/shop, eller när 
dessa är stängda via terminalen, senast 20 minuter före start. 
Ej avprickad tid återgår och kan bokas ut på nytt igen. OBS! 
När reception/shop är stängd gör ni detta via terminalen. Vi 
vill också ta tillfället i akt att berätta för bland andra våra ny-
börjare att så här års är det gott om plats på banan, ”stressen” 
av etablerade spelare är då liten. Under högsäsong gäller efter-
middagar på fredagar, lördagar och söndagar som de mindre 
stressande speltiderna. 
Kolla gärna med oss i receptionen/shopen, vi kan tipsa om 
vilka tider som normalt är glest använda.

Arbetsteam - 2016
Hela tiden är klubben beroende av att du som medlem bidrar 
med det du kan, utöver att spela golf, för att klubben ska ut-
vecklas och fortsätta må bra. Därför gör vi ett upprop och in-
tresseanmälan till olika små frivilliga arbetsteam.

Följande verksamheter har vi tänkt oss utveckla och skapa oli-
ka arbetsteam, golfvärdar, hålvärdar, kiosk och lokal (dvs 
klubbens när- och inomhusmiljö).
Du/ni som är intresserade av att ingå i någon av verksamheter-
na, ring 0413-258 58 eller maila oss på info@bosjoklostergk.
se sedan kommer vi att gå vidare med arbetet under våren.

Allting handlar om att sätta Bosjökloster ännu mer på golfkar-
tan så att både medlemmar, gäster och företag får om möjligt 
en ännu bättre och starkare upplevelse när man besöker vår 
klubb. 
Tillsammans kan vi göra framtiden riktigt intressant och ut-
vecklande för Bosjökloster GK.

Hemsida
På Bosjökloster GK:s hemsida (www.bosjoklostergk.se) och 
WighGolf:s hemsida (www.wighgolf.se)
kan du se vilka tävlingar som är aktuella, medlemsinforma-
tion, erbjudanden, produkter och mycket annat av värde för 
din golf.
Micke, Tina, Anette och Stellan

Årets städ- och fastighetsdag äger rum den 19 mars om vädret så 
tillåter, i annat fall den 2 april 2016 med början kl. 09.00. 

Alla är välkomna, ta gärna med lämpliga trädgårdsredskap mm. 
Vi hjälps åt med att kratta löv och ris på banan och runt våra 

fastigheter. Några behövs för att putsa fönster, sätta blommor och 
rensa takrännor mm. Samling sker utanför receptionen. Som vanligt 
bjuder vi er deltagare på någon slags förtäring och när vi är klara, 

avslutar vi med 9 hål och efterföljande prisutdelning.
Välkomna!
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb        

Styrelsens årsberättelse 2015

Söndagen den 6 mars 2016 kl 14.00 i klubbhuset. Röstlängdsteckning börjar kl 13.30
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som kontrollanter 
 och rösträknare
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar för 2015
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2015
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet 
 med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2015
10. Fastställande av maximalt medlemsantal för 2016
11. Fastställande av reviderade stadgar
12. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2016
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen
14. (Om de ändrade stadgarna fastställs, punkt 11, gäller för punkterna a, b och c att dessa väljs till 31 december   
 2016 respektive 31 december 2017)
 a) Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
 b) Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
 c) Val av suppleanter för en tid av 1 år samt med beslut om deras turordning
 d) Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år, i detta val får nya styrelsen ej deltaga
 e) Val av 3 ledamöter till valberedning för 2016, varav en ordförande och tillika sammankallande
15. Motioner
16. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns upptagna på föredragningslistan)
17. Prisutdelning 
18. Avtackning och utnämning av Grand Old Member
19. Avslut
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HjÄRTLIGT VÄLKOMNA! Golfklubben bjuder på kaffe efter mötet.
Bosjökloster i januari 2016
Berry Pahmp, sekreterare

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Håkan 
Asmoarp, ordförande; Bertil Björk, vice ordförande; Berry 
Pahmp, sekreterare; Christel Pettersson, kassör; Hans-Åke 
Carlsson, Peter Frostlund, Eva Grubbström, Sven Jerre, Jea-
nette Johansson, Dan Nilsson och Bengt Olsson.
Suppleanter: Thomas Andersson, Viktor Hjalmarsson och 
Ingemar Lind. 
I styrelsen ingår bl a varje ordförande i respektive kommitté i 
klubben. Under 2014 bildades en ny kommitté – medlemskom-
mittén. Årsmötet 2015 beslutade därför att antalet ledamöter 
skulle utökas med en till elva ledamöter.
Gerd Lundgren, som varit ledamot i styrelsen i tio år, bl a som 
ordförande för Dam-kommittén, lämnade styrelsen.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. 
Styrelseprotokollen finns tillgängliga på klubbens hemsida och 
i kansliet. Klubbens PRO, Michael Wigh och klubbchefen, är 
alltid adjungerade till styrelsens sammanträden.
Arbetsutskottet bestående av Håkan Asmoarp, Bertil Björk, 
Berry Pahmp och Christel Pettersson har haft 9 protokollför-
da sammanträden. Klubbchefen är alltid adjungerad till AU:s 
sammanträden.
Magnus Andrén avslutade sin anställning som klubbchef i 
september. Han hade då haft den tjänsten sedan februari 2012. 

Under hösten tillträdde Stellan Ragnar som ny klubbchef. Han 
kommer närmast från Romeleåsens GK, där han varit klubb-
chef sedan 2003. 
Niklas Janson avslutades sin verksamhet som klubbens krö-
gare vid årets slut. Kontrakt med ny krögare, Paul ”Palle” Lin-
deberg, har skrivits. Kontraktet med klubbens PRO, Michael 
Wigh, har förlängts fem år till 2020.
Juniorerna har, tillsammans med klubben, förtjänstfullt fortsatt 
sitt arbete med att driva klubbens kiosk.
Ett antal dagar med Prova-på-golf har genomförts med olika 
resultat.
Kommunens och företagarföreningens frukostmöte hölls i au-
gusti i klubbens lokaler.
Under året har övervåningen i klubbhuset byggts för att kunna 
utnyttjas på ett bättre sätt.
Under höstmötet i oktober genomfördes ett antal workshops. 
Medlemmarna lämnade många intressanta idéer och synpunk-
ter, som senare togs upp i ett särskilt framtidsplaneringsmöte 
med styrelsen. Detta genererade i sin tur ett antal projekt som 
planeras att genomföras med början nästa säsong.
Beträffande ekonomisk redovisning hänvisas till förvaltnings-
berättelse och årsredovisning. 
Höör i januari 2016                        Berry Pahmp, Sekreterare
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Årsredovisning 
för Bosjökloster Golfklubb

räkenskapsåret  1 januari - 31 december 2015
BALANSRÄKNING

Foto: Ann-Kristin Freijd

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Inom parentes anges 2014 års siffror. 
Styrelsen för Bosjökloster Golfklubb får härmed avgiva årsre-
dovisning för tiden 1 januari - 31 december 2015.

I medlemsavgifter har under året inbetalts 3 106 770 kr 
(2 875 730 kr).
Totala antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 1 155 st 
(1 201 st) enligt nedanstående kategorindelning.
 2015 2014
Seniorer   895 (933)
Studerande        7          (12)
Juniorer       79   (93)  
Vilande                174      (163)
I siffrorna ingår 11 (13) familjemedlemskap samt hedersmed-
lemmar, styrelse och anställda.

Klubben har under året haft 6 heltids- och 3 deltidsanställda.
Personalkostnaderna inklusive  personalomkostnader blev 
totalt 3 384 313 kr (3 393 239 kr) varav 2 347 653 kr (2 347 
117 kr) avser ban- och fastighetspersonal, 980 332 kr (982 
401 kr) avser administrativ personal samt 56 328 kr (63 721 
kr) avser till kioskpersonal. Köp av tjänstgöring i receptionen 
har uppgått till 90 000 kr (90 000 kr).

I bidrag har erhållits totalt 883 691 kr (875 444 kr) varav 
855 113 kr (864 606 kr) 
avser lönebidrag från AMV och resterande statliga och 
kommunala bidrag i form av LOK-stöd.

Klubbens lån från medlemmar uppgår till 10 482 600 kr 
(10 947 900 kr).
Investeringar i maskiner, inventarier, byggnader och mark har 
under året uppgått till 499 483 kr (1 246 790 kr). 
Maskiner 360 052 kr (395 000 kr), byggnader 23 377 kr (684 
963 kr), inventarier 116 054 kr (43 239 kr), markinventarier 0 
kr (123 588 kr), mark 0 kr (0 kr). 

Avskrivningar har gjorts enligt nedan:
Tillgång Avskrivning Anskaffningsvärde
Byggnader (3%) 244 898 kr (122 098 kr) 8 163 780 kr
Markinventarier (5%)  26 490 kr 529 813 kr
Maskiner (20%) 215 460 kr (178 634 kr) 1 252 942 kr
Inventarier (20%)  46 149 kr   225 403 kr
Inventarier (10%)  39 278 kr 382 844 kr

Årets vinst uppgår till 61 279,12 kr (9 344,06 kr).  Vinsten 
beror på händelser av engångskaraktär, dels ett premiefritt 
försäkringsår  dels en försäljning av en traktor.
Styrelsen föreslår att vinsten överförs till det egna kapitalet, 
som efter detta år uppgår till 1 180 852,57 kr (1 119 573,45 kr).

Höör  i januari  2016

Håkan Asmoarp, Berry Pahmp, Bertil Björck, 
Bengt Olsson, Jeanette Johansson, Dan Nilsson, 
Sven Jerre, Hans-Åke Carlsson, Peter Frostlund, 

Eva Grubbström, Christel Pettersson

TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31
Anläggningstillgångar   
Byggnader 4 017 118 4 238 639
Mark 4 563 267 4 563 267
Markinventarier 283 590 310 080
Maskiner 620 470 475 878
Inventarier 428 291 397 664
Aktier 42 098 43 493
Summa Anläggnings-
tillgångar 9 954 834 10 029 021
   
Omsättningstillgångar   
Kassa 7 935 15 275
Bankkonto 566 706 136 262
Bankkonto 1 302 053 2 121 177
Lager 135 405 107 875
Kundfordringar 77 400 24 000
Interima fordringar 79 560 54 799
Summa omsättnings-
tillgångar 2 169 059 2 459 388
SUMMA 
TILLGÅNGAR 12 123 893 12 488 408
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Balanserat kapital 1 019 573 1 019 573
Fondering 100 000 100 000
Årets resultat 61 279 
Summa eget kapital 1 180 853 1 119 573
   
Långfristiga skulder   
Medlemslån 10 482 600 10 947 900
Summa långfristiga 
skulder 10 482 600 10 947 900
   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 111 632 66 705
Reklamskatt 10 352 11 224
Skuld personalens källskatt 45 275 36 140
Upplupna kostnader 9 579 0
Upplupna semesterlöner 222 876 256 998
Upplupna sociala avgifter 60 726 49 868
Summa kortfristiga 
skulder 460 440 420 935
   
SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 12 123 893 12 488 408
   
 
Ställda panter: inga   
 
Ansvarsförbindelser: inga   
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RESULTATRÄKNING

FINANSIERINGSANALYS

Revisionsberättelse

       

Övergrip. poster Intäkter 2015-12-31 2014-12-31
Medlemsintäkter 3 106 770 2 875 730
Vagnbodsavgift 22 550 18 750
Greenfee 1 234 020 1 224 805
Företagsgolf 109 987 85 930
Golfpaket 118 550 134 850
Övriga intäkter 119 849 201 614
Kostnader   
Försäkringar -11 793 -58 475
GIT -50 382 -53 485
Skånes Golfförbund -27 093 -17 136
Svenska Golfförbundet -153 889 -161 206
Diverse kostnader -171 237 -265 725
Summa övergripande poster 4 297 332 3 985 652
Kansli/Reception     
Intäkter 165 540 165 520
Personalkostnader -921 022 -943 708
Personalomkostnader -59 310 -63 785
Reception, köpt tjänst -90 000 -90 000
Övriga adm kostnader -65 958 -51 988
Summa kansli/reception -970 750 -983 961
Bana     
Intäkter 689 573 699 086
Personalkostnader -2 043 586 -1 986 515
Personalomkostnader -130 855 -127 835
Övriga driftskostnader -853 141 -875 423
Summa bana -2 338 009 -2 290 687
Fastigheter     
Hyresintäkter 180 000 140 000
Personalkostnader -173 212 -198 627
Övriga driftskostnader -412 258 -493 939
Summa fastigheter -405 470 -552 566
Golfbilar    
Intäkter 123 925 90 125
Kostnader -84 377 -72 190
Summa golfbilar 39 548 17 935
Damkommitté   
Intäkter  43 070 48 860
Kostnader -50 850 -50 430
Seriespel -7 100 -6 969
Summa damkommitté -14 880 -8 539
juniorkommitté   
Intäkter 28 369 38 600
Kostnader -40 020 -92 745
Träningskostnad -96 262 
Summa juniorkommitté -107 913 -54 145
Medlemskommitté   
Kostnader -1 348 -1 000
Summa medlemskommitté -1 348 -1 000
PR-kommitté   
Sponsorintäkter 337 500 283 660
Kostnader -167 178 -114 451
Klubbnytt -35 273 -50 852
Summa PR-kommitté 135 049 118 357
Seniorkommitté   
Intäkter  30 205 12 000
Kostnader -28 950 -13 715
Seriespel -28 833 -25 448
Summa seniorkommitté -27 578 -27 163
Tävlingskommitté   
Intäkter 87 070 65 386
Kostnader -41 995 -46 435
Summa tävlingskommitté 45 075 18 951

Kiosk     
Intäkter 182 083 218 285
Personalkostnader -56 328 -63 721
Inköp varor -123 311 -96 332
Summa kiosk 2 444 58 232
RESULTAT FÖRE 
BOKSLUTSDIPOSITIONER 653 500 281 066
Avskrivningar   
Avskrivning byggnad 3% -244 898 -122 098
Avskrivning markinventarier 5% -26 490 0
Avskrivning maskiner 20% -215 460 -178 634
Avskrivning inventarier  20% -46 149 0
Avskrivning inventarier  10% -39 278 0
Summa avskrivningar -572 275 -300 732
RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR 81 225 -19 666
Finansiella intäkter och kostnader   
Ränteintäkter 3 440 28 589
Kursdifferens aktier -1 395 21 915
Bankkostnader -21 991 -21 494
Finansnetto -19 946 29 010

REDOVISAT ÅRSRESULTAT 61 279 9 344
 

TILLFÖRDA MEDEL 2015-12-31 2014-12-31
Medlemslån -465 300 -346 800
Avskrivningar 572 275 300 732
Årets resultat 61 279 9 344
Summa tillförda medel 168 254 -36 724

ANVÄNDA MEDEL  
Investeringar  -499 483 -1 246 790
Summa använda medel -499 483 -1 246 790

FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL -331 229 -1 283 514
Specificering av förändring 
av rörelsekapital   
Förändring av likvida medel -396 020 -1 318 067
Förändring fordringar,lager 105 691 -17 489
Förändring kortfristiga skulder -39 505 29 828
Förändring aktiekurs -1 395 21 915
Summa förändring -331 229 -1 283 813

LIKVIDITETSANALYS 2015-12-31 2014-12-31
Utgående likvida medel 1 876 694 2 272 714
Utestående fordringar, lager 292 365 186 674
Kortfristiga skulder 
exkl medlemslån -460 440 -420 935
Reella utgående likvida medel 1 708 619 2 038 453

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovis-
ningen, protokollen samt styrelsens förvaltning för verksamhets-
året 1 januari - 31 december 2015.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, 
att överskottet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret
Höör 2016-01-27
Thomas Bergqvist   Per Grane
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NOTER

       

Övergripande poster Budget 2015  Utfall 2015  Avvikelse Not.
Intäkter    
Medlemsintäkter 3 239 3 107 -132 1
Greenfee 1 250 1 234 -16 2
Företagsgolf 100 110 10 
Golfpaket 150 119 -31 2
Övriga intäkter 70 141 71 3
Totala intäkter 4 809 4 711 -98 
Kostnader    
Försäkringar -60 -12 48 4
GIT -55 -50 5 
Skånes Golfförbund -21 -27 -6 
Svenska Golfförbundet -160 -154 6 
Diverse omkostnader -148 -171 -23 5
Totala kostnader -444 -414 30 
Totalt övergripande poster 4 365 4 297 -68 
Kansli/Reception    
Intäkter 166 165 -1 
Personalkostnader inkl. 
personalomkostnader -1 013 -980 33 6
Reception, köpt tjänst -90 -90 0 
Övriga adm kostnader -81 -66 15 7
Totalt kansli/reception -1 018 -971 47 
Bana    
Intäkter 680 690 10 
Personalkostnader inkl.
personalomkostnader -2 269 -2 175 94 8
Övriga driftskostnader -925 -853 72 9
Totalt bana -2 514 -2 338 176 
Fastigheter    
Hyresintäkter 170 180 10 
Personalkostnader inkl.
personalomkostnader -75 -173 -98 8
Övriga driftskostnader -473 -412 61 10
Totalt fastigheter -378 -405 -27 
Golfbilar    
Uthyrning 90 124 34 
Serviceavtal -70 -84 -14 
Totalt golfbilar 20 40 20 11
Damkommitté    
Intäkter 25 43 18 
Kostnader -38 -51 -13 
Seriespel, damer -4 -7 -3 
Totalt damkommitté -17 -15 2 12
juniorkommitté    
Intäkter 42 28 -14 
Kostnader -44 -40 4 
Kostnader träning -106 -96 10 
Totalt juniorkommitté -108 -108 0 13
Medlemskommitté    
Intäkter 2 0 -2 
Kostnader -14 -1 13 
Totalt medlemskommitté -12 -1 11 14
PR-kommitté    
Intäkter 300 337 37 
Klubbnytt mm -50 -35 15 
Övriga kostnader -110 -167 -57 
Totalt PR-kommitté 140 135 -5 15
Seniorkommitté    
Intäkter 29 30 1 
Kostnader -24 -29 -5 
Seriespel, herrar -32 -29 3 
Totalt seniorkommitté -27 -28 -1 16

Tävlingskommitté    
Intäkter 80 87 7 
Kostnader -80 -42 38 
Totalt tävlingskommitté 0 45 45 17
Kiosk    
Intäkter 220 182 -38 
Personalkostnader -70 -56 14 
Övriga kostnader -100 -124 -24 
Totalt kiosk 50 2 -48 18
Resultat före 
bokslutsdispositioner 501 653 152 
Avskrivning byggnader -245 -245 0 
Avskrivning markinventarier 0 -27 -27 
Avskrivning maskiner  -180 -215 -35 
Avskrivning inventarier -66 -85 -19 
Totalt avskrivningar -491 -572 -81 19
Resultat efter 
bokslutsdispositioner 10 81 71 
Finansiella intäkter 30 3 -27 
Finansiella kostnader -30 -23 7 
Finansnetto 0 -20 -20 20

Årsresultat 10 61 51 

Likviditetsförändr.  Budget 2015  Utfall 2015  
Resultat före avskrivningar 501 653  
Finansiellt netto 0 -20  
Investeringar -371 -499  
Förändring lager 
fordringar, skulder 0 -66  
Förändring medlemslån -480 -465  
Förändring likvida medel -350 -397  
Ingående likvida medel 2 273 2 273  
Utgående likvida medel 1 923 1 876  

forts sid 8

1. Färre medlemmar än budgeterat
2. Färre greenfeebesökare än budgeterat.
3. Högre intäkter än budgeterat på grund av försäljning av  
 traktor, större kommunala och statliga bidrag i form av  
 LOK-stöd, försäljning av golfhäftet samt mer uthyrning  
 av parkering mm.
4. Lägre kostnad på grund av ett premiefritt år, vilket inträf- 
 far vart sjätte år.
5. Inköp av golfhäften samt högre kostnader än budgeterat  
 för datakommunikation och banguide. 
6. Lägre personalkostnader för tiden efter det att förre  
 klubbchefen slutade och innan nye klubbchefen tillträdde  
 samt lägre kostnader för kompetensutveckling än budge- 
 terat.
7. Lägre kostnader för porto och kontorsmaterial än 
 budgeterat.
8. För analys ska personalkostnaderna för bana och fastig- 
 het sammanföras eftersom gränsdragningen inte varit  
 möjlig att göra.
9. Lägre energipriser.
10. Lägre el-, va- och underhållskostnader.
11. Större uthyrning och lägre servicekostnader ger ett större  
 överskott än budgeterat.
12. Damkommitténs resultat följer budget, högre intäkter  
 balanserar de högre kostnaderna.
13. Juniorkommittens resultat följer budget, lägre intäkter  
 balanseras av lägre kostnader.
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forts. från sid. 7

Damkommittén 2016
Kick-Off
Boka redan nu in torsdag den 14 april då vi startar upp sä-
songen med en trevlig kväll på klubben. Vi träffas, äter, får 
information om verksamheten samt bjuds på en härlig man-
nekänguppvisning där shopen visar det senaste modet inom 
golfen.

Vardagsgolf
Varje måndag, med några undantag, spelar vi 18 eller 9 hål. De 
som spelar 18 hål går ut kl 15.00 och de som spelar 9 hål börjar 
kl 17.00. Efteråt samlas vi och fikar tillsammans. Vi startar 
upp vardagsgolfen den 18/4 men håll ögon och öron öppna för 
blir det fint väder kanske vi börjar lite tidigare. Anmälan sker i 
GIT. För alla damer med upp till 54 i hcp.

Ruff o Duff
Du som känner för 9 hål sällskapsgolf. Varannan torsdag träf-
fas alla damer, nybörjare som erfarna golfare är välkomna, 
inget krav på hcp. Vi samlas kl 16.45 utanför shopen och lot-
tar bollarna, första boll går ut kl 17.00. Ett ypperligt tillfälle 
att spela och lära känna andra damer utan att känna krav på 
prestation.

Tävlingar
Vårtävlingen, 3-manna scramble, spelas 1 maj. Vår första 
utbytesdag har vi den 21 juni och den andra är 18 augusti. 
Damsignalen spelas som alltid sista fredagen i juli, dvs 29 juli. 
I år anordnar vi en hemlig resa torsdagen den 4 augusti. Av-
slutningen på säsongen blir söndagen den 25 september då vi 
spelar Tekla Flagg. Stegen kör igång i början av maj och Fenus 
Cup spelas 3-4 september. Ni hittar alla information om täv-
lingarna på vår hemsida.

Seriespel
Vi deltar i Skåneserien, Foursome Open, Foursome Hcp, D60 
och D70. I år kommer Bosjökloster GK att anordna andra om-

gången av Foursome Open. Tävlingen spelas söndagen den 12 
juni och vi kommer behöva er hjälp som funktionärer.
Information
På damernas hemsida, http://www.bosjoklostergk.se/medlem/
damgolf, hittar du all information om vår verksamhet. Vi an-
vänder oss även av mailutskick och det är viktigt att du har rätt 
mailadress inlagd i GIT. Dessutom har vi en egen Facebook-
sida som heter Damgolf – Bosjökloster GK.

Kommittén
Består av Jeanette Johansson, Britt-Marie Abrahamsson, 
Yvonne Nilsson och Katarina Prenell. Vi är i behov av en eller 
två personer till så är ni intresserade av att vara med i dam-
kommittén hör av er till Jeanette, 0706-376424 eller jeanette@
fenus.se.

Vi ser framemot en härlig golfsäsong 2016!
Jeanette Johansson
Ordförande i Damkommittén

14. Medlemskommittén har haft färre aktiviteter än planerat.
15. PR-kommitténs resultat följer budget. Högre intäkter  
 balanserar de högre kostnaderna. I redovisningen ingår  
 ett bidrag på 25 000 kr till en hjärtstarter och en motsva- 
 rande kostnad på 25 438 kr.
16. Seniorkommitténs resultat följer budget.
17. Tävlingskommittén redovisar ett överskott på grund av  
 ökat deltagarantal och fler sponsorer.

18. Försäljningen i kiosken har blivit lägre än förväntat  
 samtidigt som kostnaderna för inköpen av varor blivit  
 högre än förväntat. Detta har medfört att kioskverksam- 
 heten inte gett något överskott 2015.
19. Avskrivningar har gjorts enligt plan.
20. Ränteläget ger låga ränteintäkter.

Lag Bosjö DK

Lag Kloster DK Pristagare Vårtävling DK
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PR-kommittén 2016

Anläggningskommittén 2016

Seniorkommittén 2016
Kommittén: Vi har samma trogna medarbetare i år som 2015.

Tisdagsgolfen
Seniorernas vårmöte är i år tisdagen den 5 april, som vanligt 
med tävling och fika efteråt. Björk Ringsjön Cup fortsätter 
2016. (F.d. Ringsjöfisk cup). Hela tävlingsprogrammet hittar 
ni på hemsidan och i receptionen.

Utbytestävlingar
Vi kommer att ha kvar kanonstart i Triangelmatcherna, men 
lunchen blir inte obligatorisk. Startavgiften blir 100 kr i samt-
liga utbytesmatcher. I år börjar vi på hemmaplan den 19 april 
med Fyrväpplingen. Vårt mål för 2016 är att vinna Fyrväpp-
lingen, eftersom det är det enda pris vi inte har i vårt prisskåp.
Anmälan till utbytestävlingarna kan göras från och med mån-
dag kl.12.00 två veckor innan tävling. 

Klosterrundan
Klosterrundan spelas i år den 2 augusti. 2014 hade vi 77 star-
tande med 27 gästspelare. 2015 hade vi 66 startande med 18 
gästspelare. Vi ber alla att pusha för denna tävling bland era 

vänner och bekanta runt om i Skåne så att vi kan bryta den 
nedåtgående trenden.

Seriespelet
Vi har som vanligt 7 serielag på herrsidan. H-30 ersätts med 
H-22 för att öka antalet deltagare. En H-80 serie startas 2016.
Slagberäkning införs 2016. Det innebär att antal slag för laget 
(de 4 bästa spelarna) räknas varje gång. Slagen läggs sedan ihop 
vid säsongens slut och den som har minsta antal slag vinner. 
Vi var 387 lag som spelade 12829 ronder under 2015! Under 
2016 blir vi över 400 lag.
Träningen av serielagen är redan i full gång. Vi tackar Micke 
för detta.
Regelträffar
Vi siktar på att ha en regelträff på vårkanten. Alla medlemmar 
är välkomna.

Hälsningar från Seniorkommittén
Sven Jerre, Monica Gustavsson, Agneta Nyqvist och 
Lennart Pettersson

Verksamhetsplan för banan.
Under säsong kommer vi som vanligt att ha personal via arbets-
förmedlingen i 2 x 6 månader med början i mars-april beroende 
på vintern. Thomas Grenander arbetar under vintern och fram 
t.o.m maj månad, sen vidtar nya förhandlingar med arbetsför-
medlingen. 
Greenerna kommer att luftas så fort vädret tillåter. Till hösten 
skall alla fairways dressas och då planeras även en totalbekämp-
ning av ogräs, något som vi brukar göra vart 5:e år. 
I övrigt är inga förändringar planerade under 2016. 
Bankommittén och vår banpersonal Thomas Nilsson, Mattis 
Bäckström, Dan Neckfors, Johan Ingvarsson och Conny Persson 
hälsar er alla välkomna till nya bataljer på vår fina bana 2016. 

Väl mött. Bankommittén
Bertil Björk

Information från fastighetskommittén
Under året är det inte planerat att utföras större investeringar i 
klubbens byggnader, utan det blir ett år med inriktning på det 
löpande underhållet och att vi kommer lägga stor vikt på toalet-
terna. Uppfräschning/målning och byte av porslin gjordes under 
december på de toaletter som är mellan klubbhus och restau-
rang, vi skall även gå över de toaletter som har ingång utifrån. 

Ambitionen är också att under året göra vissa åtgärder i om-
klädningsrummen för att de ska bli lite trevligare att använda. 
Vi börjar med damernas och får se hur långt vi kan nå inom vår 
budget 2016. Även i restaurang köket kommer det att krävas 
vissa åtgärder.

Fastighetskommittén
Bengt Olsson

Vi vill önska alla sponsorer/samarbetspartners en God 
fortsättning och tacka för nytt förtroende under 2016.
Under året kommer vi att göra en översyn av hela sponsor-
verksamheten i klubben och förhoppningsvis finna nya möjlig-
heter till samarbeten med företag och föreningar.
Ett sådant exempel kan vara den diskussion vi startat med 
handbollsklubben H65.
Vi har idag många barn och ungdomar i våra verksamheter och 
tillsammans kan vi se till att ge ytterligare barn och ungdomar 
en möjlighet att utvecklas i positiv inriktning.
Båda klubbarna kan tillsammans skapa något som är till stor 
nytta för både näringsliv och föreningsliv i MittSkåne.

Vi vet inte idag vad detta kommer att ge men det är med stor 
ambition som vi ger oss in i en fortsatt diskussion med H65.
För att klara att genomföra allt vi har som målsättning så 
behöver vi bli fler i PR-kommittén. Känner du för att vara 
med i golfklubbens utökade samarbete med företag och för-
eningar i MittSkåne så vill jag att du hör av dig till Dan 
Nilsson på 0733-987760.
Sponsorcupen kommer som vanligt att spelas i början av 
september.

För PR-kommittén
Dan Nilsson

H65 Höör, Elitserien 
Dam – rest. matcher i grundserien:
Onsdag  17/2 Höörs HK H65 – Skuru IK
Lördag 5/3 Höörs HK K65 – IK Sävehof

H65 Höör, Div.1 Södra 
Herr – resterande matcher i grundserien:
Söndag 21/2 Höörs HK H65 – Växjö HF
Söndag 6/3 Höörs HK H65 – Hisingen/Torslanda

Stöd gärna bygdens handbollsförening H65
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Juniorkommittén 2016

Medlemskommittén 2016

Verksamhetsplan juniorkommittén 2016
Då vi i Juniorkommittén skall utöka vårt upptagningsområde 
och även rekrytera juniorer i omgivande kommuner kommer 
vi att gå ut med ca 2600 flygblad gällende vår verksamhet och 
träning till skolor i upptagningsområdet. Detta skall vara klart 
till den 1/4-2016. 

Den 24/4 kommer vi att ha KickOff för nya och gamla ju-
niorer, detta kommer att ske på Bosjökloster med diverse öv-
ningar och lekar. 

Under vecka 14 kommer ordinarie träning att dra igång i våra 
olika grupper.

V:18 drar vi igång vårens golfkul för våra minsta juniorer, det 
blir 8 träningstillfällen fram till V:23 då vi gör ett uppehåll. För 
att sedan köra igång igen till sensommaren.    

Lägerverksamhet planerad att genomföras vid två tillfällen, 
sommarläger genomförs på Bosjökloster den 13/6-16/6. 

Ytterligare ett läger kommer att hållas, här kommer vi att un-
dersöka fler möjligheter att förlägga detta på annan plats än 
Bosjökloster. Förslag med prisuppgift kommer att inhämtas 
från Abbekås, Landskrona, Sölvesborg och Degeberga. Detta 
läger skall äga rum mellan den 3-4/9-2016. 

Spelträning påbörjas den 5/5 och pågår så länge väder tillåter, 
vi tittar på möjligheten att utöka spelträningen till 2 dagar i 
veckan. 

Vi fortsätter spel i Matchligan med ett deltagande lag under 
2016. I nuläget har vi inte underlag att delta med fler lag i 
Matchligan. De spelare som inte kommer att delta i Matchli-
gan kommer att erbjudas att spela utbytestävlingar med andra 
klubbar. Förfrågan kommer att gå ut till klubbar. 

Peter Frostlund
Ordförande/Juniorkommittén. 

En ny säsong betyder många spännande aktiviteter.
Vi kommer att fortsätta med våra fredagsträffar tillsammans 
med vår ”nygamle” krögare Palle. Vi planerar en träff i måna-
den under våren och sommaren och vi kommer att presentera 
en hel del nyheter.

Dessutom kommer vi att ha några smakfulla temakvällar med 
öl och vinprovning.
Några aktiviteter gör vi tillsammans med tävlingskommittén 
och krögaren, till exempel tävlingskaffe, specialluncher och 
grillfest.

Tävlingskommittén på Bosjökloster GK ser fram mot tävlings-
säsongen 2016 med tillförsikt och hoppas att årets tävlingar 
skall få rekorduppslutning. Har Du inte tävlat tidigare ta chan-
sen i årets första tävling och känn på hur det är att tävla. Du 
får möjlighet att spela tillsammans med erfarna tävlingsspe-
lare i en scrambletävling med lottade lag. Ta också chansen 
att anmäla Dig som tävlingsfunktionär. Det innebär att Du är 
funktionär vid maximalt 2 tillfällen under säsongen och Du lär 
garanterat känna nya trevliga golfare.

Vi har gjort några förändringar i Tävlingsprogrammet jämfört 
med tidigare säsonger som vi hoppas ska locka till ökat täv-
lingsdeltagande. 

Golfveckan har utökats med en tävling och vi spelar tisdag 19 
juli t om lördag 23 juli. Ta chansen att tävla 5 dagar i sträck. 
Tillsammans med medlemskommittén planerar vi för fest fre-
dag den 22 juli. 
Traditionsenligt, sedan 2015, inleder vi tävlingssäsongen med 
en scrambletävling med lottade lag den 23 april.

Fler medlemmar.
Under våren kommer vi att ha aktiviteter på CityGross för att 
locka nya golfintresserade till klubben. Hör av dig om du vill 
ställa upp och hjälpa oss där.

Välkomna önskar Medlemskommittén,
Eva Grubbström, Thomas Andersson, Camilla Hedberg och 
Barbro Petersson
 

Tävlingskommittén 2016

Tävlingen ”Två generationer” och ”KM i Puttning” försvinner 
från tävlingsprogrammet på grund av för få tävlande.

Den 22 maj kommer vi att genomföra en 2-mannascramble 
sponsrad av Solresor.
Följande förändringar genomförs också för att få bättre flyt i 
arrangemangen
 • Scorekorten skall hämtas ut senast 20 minuter före  
  egen starttid
 • Vi startar med 10 minuters intervall mellan bollarna
 • Personen med lägst handicap i respektive boll 
  ansvarar för att speltempot hålls

KM spelas den 13/8 och 14/8. KM Match avgörs mellan den 
1/5-12/8.
Ta chansen att ställa upp i KM. Vi delar ut priser till både Brut-
tosegrare och Nettosegrare.

Tävlingskommittén består under 2016 av följande personer:
Ingrid Petermann, Karin Björkman Björkelund, Magnus 
Johansson, Björn Rydberg och Hans-Åke Carlsson (ordf)
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RESULTATBUDGET  År 2016

Övergripande poster    Belopp kkr
Intäkter 
Medlemsintäkter 3 080
Städavgift 204
Greenfee 1 347
Företagsgolf 100
Golfpaket 150
Övriga intäkter 96
Totala intäkter 4 977

Kostnader 
Försäkringar -60
GIT -55
Skånes Golfförbund -21
Svenska Golfförbundet -160
Diverse omkostnader -167
Totala kostnader -463
Totalt övergripande poster 4 514

Kansli/Reception 
Intäkter 166
Personalkostnader inkl omkostnader -1 103
Reception, köpt tjänst -70
Övriga adm kostnader -63
Totalt kansli/reception -1 070

Anläggning - gemensamt 
Intäkter 864
Personalkostnader inkl omkostnader -2 445
Totalt Anläggning - gemensamt -1 581

Anläggning driftskostnader 
Driftskostnader bana -925
Driftskostnader fastighet -417
Totalt Anläggning - driftskostnader -1 342

Golfbilar 
Uthyrning 105
Serviceavtal -85
Totalt golfbilar 20

Damkommitté 
Intäkter 45
Kostnader -39
Seriespel -7
Träning, seriespel -9
Totalt damkommitté -10

juniorkommitté 
Intäkter 42
Kostnader -40
Träning -106
Totalt juniorkommitté -104

Medlemskommitté 
Kostnader -15
Totalt medlemskommitté -15

PR-kommitté 
Intäkter 340
Klubbnytt mm -38
Övriga kostnader -107
Totalt PR-kommitté 195

 
Seniorkommitté 
Intäkter 39
Kostnader -20
Seriespel -17
Träning, seriespel -18
Totalt seniorkommitté -16

Tävlingskommitté 
Intäkter 99
Kostnader -80
Totalt tävlingskommitté 19

Kiosk 
Intäkter 220
Personalkostnader -70
Övriga kostnader -100
Totalt kiosk 50

Resultat före bokslutsdispositioner 660

Avskrivningar 
Avskrivning byggnader -247
Avskrivning markinventarier -27
Avskrivning maskiner  -281
Avskrivning inventarier -91
Totalt avskrivningar -646

Resultat efter bokslutsdispositioner 14

Finansiella intäkter och kostnader 
Ränteintäkter 1
Bankkostnader -28
Finansnetto -27

Årsresultat -13

Likviditetsbudget 
Resultat före avskrivningar 660
Finansiellt netto -27
Investeringar -505
Förändring medlemslån -752
Förändring likvida medel -624
Ingående likvida medel 1 876
Utgående likvida medel 1 252
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STYRELSENS FÖRSLAG
till årsmötet den 6.3.2016

INVESTERINGAR 2016

Styrelsen informerar forts.

Styrelsen föreslår
att aktiv medlem med medlemslån, som vill ändra typ av  
 medlemskap under nästföljande verksamhetsår, ska an-
 mäla detta till klubben senast den 30/11 innevarande år
att medlem, som beviljats aktivt medlemskap under tiden  
 15/8 till och med 31/12, erlägger reducerad årsavgift  
 intagningsåret efter beslut i styrelsen
att medlems kapitalinsats/medlemslån ska för nytill- 
 trädande seniormedlem under 2016 vara 12 000 kr  
 enligt alternativ 1
att medlems kapitalinsats/medlemslån ska för nytillträdan- 
 de seniormedlem under 2016 vara 6 000 kr enligt alter- 
 nativ 2
att nytillträdande seniormedlem som alternativ till kapital- 
 insats/medlemslån kan erlägga en förhöjd årsavgift
att ny knatte-juniormedlem (född 1995 eller senare) erläg- 
 ger halv årsavgift intagningsåret 2016
att medlem, 22 år, som flyttas till seniorkategorin äger rätt  
 att som alternativ till att erlägga kapitalinsatsen/med- 
 lemslånet i sin helhet fördela betalningen under 3 år  
 enligt följande:
 - år 1 erläggs 1/3 av detta års kapitalinsats/medlemslån
 - år 2 erläggs 1/2 summan av detta års kapitalinsats/med- 
 lemslån efter avdrag för det belopp som erlagts år 1
 - år 3 erläggs detta års kapitalinsats/medlemslån med  
 avdrag för de belopp som erlagts år 1 och 2

Under 2016 föreslås att 127 000 kr investeras i fastigheterna 
för bland annat uppfräschning av toaletter, byte av utemöbler, 
renovering av frys och övrigt underhåll.
För maskininvesteringar för banans skötsel föreslås att 368 
000 kr avsätts och för kansliets/tävlingsadministrationens del 
beräknas behovet vara 10 000 kr, främst avseende datorer och 
datakommunikation.

Årsavgifterna för respektive kategori föreslås enligt nedan:
Kategori Årsavgift 2016 Städavgift 2016
Senior med lån alt 1 3 300 kr 250 kr
Senior med lån alt 2 4 100 kr 250 kr
Senior utan lån 4 900 kr                      250 kr
Studerande* med lån 2 100 kr                      250 kr
Studerande* utan lån 3 600 kr                      250 kr
Junior äldre (födda 1995-97) 1 500 kr
Junior yngre (födda 1998-03) 1 300 kr
Knatte (födda 2004 och senare)    500 kr
Familj** med lån alt 1 7 100 kr                      500 kr
Familj** med lån alt 2 8 700 kr                      500 kr
Familj** utan lån 10 300 kr                      500 kr
*   uppvisande av giltigt studieintyg från universitet/högskola 
fordras
** berättigade till familjemedlemskap är föräldrar och hem-
mavarande yngre junior/knatte
Städavgift
Från och med 2016 föreslås att en städavgift på 250 kr införs. 
Varje senior som deltar i städdagen erhåller ett presentkort på 
250 kr att användas inom klubbens anläggningar. 

Betalning av årsavgift
Den årsavgift som beslutas vid årsmötet kommer att faktureras 
senast i veckan efter årsmötet och betalningen ska vara klub-
ben tillhanda senast den 15/4 2016.
Vid återbetalning av medlemslån kommer avräkning i före-
kommande fall att ske för debiterad obetald årsavgift.

Förseningsavgift
Vid betalning efter 15/4 tillkommer en förseningsavgift på 200 
kr per person.

Anmälningsavgift vid tävling
Tävlingskategori Avgift 2016
18-hålstävling 100 kr per person
36-hålstävling 100 kr per person
Partävling 100 kr per person

Greenfee
Kategori Avgift 2016
Senior, vardagar 380 kr
Senior, lör-, sön-, och helgdagar 420 kr
Junior, vardagar 200 kr
Junior, lör-, sön-, och helgdagar 200 kr

Sydpoolen – vardagar
För medlemmar från klubbar anslutna till Sydpoolen är green-
feen 280 kr för senior och 100 kr för junior.
Förteckning över klubbar som ingår i Sydpoolen finns på an-
slag i receptionen och på hemsidan.

Medlemsgästgreenfee – alla dagar
Antalet medlemsgästgreenfee är åtta per seniormedlem. 
Greenfeen är då 280 kr för senior och 100 kr för junior.

Greenfeeutbyte – vardagar
Greenfeeavgift och förteckning över klubbar som ingår i utby-
tet finns på anslag i receptionen och på hemsidan.

Greenfeeutbyte - helger
Greenfeeavgift och förteckning över klubbar som ingår i utby-
tet finns på anslag i receptionen och på hemsidan.

Protokoll
Protokollet från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan 
samt anslås i klubbhuset.

Städ- och fastighetsdag
Årets städ- och fastighetsdag äger rum den 19 mars om vädret 
så tillåter, i annat fall den 2 april 2016 med början kl 9.00.  
Medtag gärna lämpliga trädgårdsredskap. Samling sker utan-
för receptionen. Något slags förtäring kommer att erbjudas.

Förslag till ändring av stadgarna för Bosjökloster GK 
Styrelsen föreslår att nuvarande stadgar om ett årsmöte i mars, 
delas upp i två årsmöten, ett på hösten och ett på våren. Nuva-
rande stadgar finns att läsa på hemsidan www.bosjoklostergk.
se/klubben/stadgar.html. Förändringarna innebär i huvudsak 
följande:
Höstårsmötet i oktober
• Samtliga val, ledamöter till styrelsen och suppleanter, 
 revisorer och suppleanter samt valberedning.
• De valda personerna tillträder vid kommande årsskifte, 
 1 januari.
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Valberedningens förslag

• Ledamöterna i styrelsen adjungeras däremot direkt till  
 styrelsemöten som genomförs under resten av året 
 efter höstårsmötet.
• Inga beslut om budget för kommande år eller medlems-
 avgifter under höstårsmötet.
Vårårsmötet i mars
• Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året med  
 fråga om ansvarsfrihet mm.
• Fastställande av medlemsavgifter mm och budget för det  
 kommande året.
• Inga personval på vårårsmötet.

Paragrafer som berörs
§ 6  VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
§ 15  TIDPUNKT, KALLELSE
§ 21  ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Ny lydelse efter ändring (ändringarna i fet och kursiv stil)

§ 6  VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar samma tid som räkenskapsåret.

§ 15  TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, genom-
förs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före 
oktober månads utgång. Vårmöte hålls före 15 mars.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive 
vårmöte skall senast 2 veckor före mötet tillsändas medlem-
marna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, 
och anslås på klubbens anslagstavla.

Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, 
verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valbered-
ningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttran-
de skall i förekommande fall senast en (1) vecka före höst- 
respektive vårmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats 
som anges i kallelsen och till¬handahållas på mötet. 

§ 21  ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras 
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som 
 jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i 
 klubbstyrelsen
7. Val av 
 a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för  
 en tid av ett (1) år;
 b. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två  
 (2) år;
 c. suppleanter för en tid av ett (1) år;
 d. två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en tid  
 av ett (1) år. I detta val får nya styrelsens ledamöter ej delta.
 e. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1)  
 år, varav en (1) väljes till ordförande och tillika 
 sammankallande
 f. ombud till GDF-möte.
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna  
 motioner
9. Övriga frågor (information och diskussion)

POST              tid Namn  Ny-omval 
Ordförande 1 år Håkan Asmoarp omval 
Ledamot 2 år Berry Pamp omval 
Ledamot 2 år Dan Nilsson omval 
Ledamot 2 år Bengt Olsson omval 
Ledamot 2 år Eva Grubbström omval 
Ledamot 2 år Rebecca Lindahl nyval 
  
Suppleant 1 år Ingemar Lindh Omval 
Suppleant 1 år Thomas Andersson Omval 
Suppleant 1 år Stefan Andersson Nyval 
  
Kvarstår under 
en tid  1 år     
   Jeanette Johansson   
   Christel Pettersson   
   Sven Jerre   
   Hans-Åke Carlsson   
   Peter Frostlund   
  
Revisor och suppleant     
Ordinarie 1 år Thomas Bergqvist Omval 
  1 år Karl-Erik Nilsson Omval 
Suppleant 1 år  Per Grane  Omval 
  
Ovanstående är valberedningens förslag till Bosjö GK år 
2016.

För valberdningen:
Ulla-Britt Evers-Lidheimer / Mats Andersson

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som 
 jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
 verksamhetsåret
 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)  
 för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under  
 det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposi- 
 tion av överskott respektive underskott i enlighet med 
 balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
 revisionen avser. Avgående styrelse är ej röstberättigad
10. Fastställande av maximiantal för klubbens aktiva spelare
11. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det 
 kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna  
 motioner
14. Övriga frågor (information och diskussion)
 Beslut om stadgeändring eller avgörande i fråga av 
 ekonomisk natur får fattas endast om ärendet angivits i  
 kallelsen till mötet.       
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Tävlingsprogram 2016

A  Klass hcp  0 - 12,4
B  Klass hcp  12,5 – 24,4
C  Klass hcp  24,5 – 36,0
D Klass hcp  37 – 54,0
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Se anslag i receptionen både 
avseende generellt och för varje separat tävling.

BK Bankommitté 
DK Damkommitté 
FK Fastighetskommitté
JK Juniorkommitté 
PR PRkommitté 
SK Seniorkommitté 
TK Tävlingskommitté 
Arr Annan arrangör

SL Slagtävling    
SG Slaggolf     
PB Poängbogey   
FS Foursome    
GS Greensome 
IG Irish Greensome 

FÖRKORTNINGAR KLASSER (Om ej annat anges)

SÄSONGSTÄVLINGAR 
Tisdagstävling Seniorer (H55+, D50+). 
För maj, juni, juli och augusti. Anmälan kl.08.30–08.50. Reserverade starttider från kl.09.00-. Från september till april gäller 
anmälan kl.09.30–09.50. Reserverade starttider från kl.10.00-. Gäller alla tävlingsfria tisdagar. Arr. SK
SPF Ondagsgolf - Pensionärsgolf 
För maj – aug. Anmälan kl.08.30-08.50. Reserverade starttider från kl. 09.00-. Från september till april. Anmälan kl. 09.30-
09.50. Reserverade starttider från kl. 10.00-. Kontaktperson: Barbro Petersson. 0703-63 70 17, barbro.l.petersson@telia.com.
Damer: 
Vardagsgolf
Varje måndag, med några undantag, spelas damtävlingar över 9 eller 18 hål där tävlingsformerna varierar. De som spelar 18 
hål har första start kl 15.00 och de som spelar nio hål startar kl 17.00. Anmälan sker genom GIT eller receptionen. Efter varje 
tillfälle fikar vi tillsammans i klubblokalen och har prisutdelning. Boijertz Conditori bjuder på brödet. Vardagsgolfen är till för 
alla damer på Bosjökloster med hcp upp till 54. Arr. DK
Damernas Stege
Stegen spelas som foursome match, med hcp, över hela säsongen. Anmälan sker på en lista som presenteras på damernas kick-
off, därefter sitter den i damernas pärm, och sista anmälningsdag är 30 april kl 15.00. 
Lottning sker efter damernas vårtävling söndag 1/5. Max antal lag är 16 st, om det blir mindre än 16 lag kommer gränsen gå 
vid 8 lag, först till kvarn…. Arr. DK
Fenus Cup
Damernas lagmatch á la Solheim Cup, Lag Bojsö möter Lag Kloster. Kvalificering sker genom ett poängsystem som beskrivs på damer-
nas hemsida http://www.bosjoklostergk.se/medlem/damgolf/ där det även finns information om lagindelning, spelsätt mm. Arr. DK

18-30 Gänget 
Golf för de med hcp 18-30 från april – oktober. Anmälan via 18-30:s egen hemsida. Reserverade starttider onsdagar och sön-
dagar (starttider bestäms senare). Kontaktperson: Dan Nilsson 0733-98 77 60, dannilsson69@gmail.com

Söndagsgänget 
Vi träffas om söndagarna för att spela golf, från den sista helgen i april till den första helgen i oktober. Starttider har vi från 
13.30. Anmälan görs via vår hemsida (gästboken)  www.golfers.nu och dina resultat kan du följa på vår hemsida under hela 
säsongen. Kontaktperson Jörgen Johansson 0708-98 85 79,  jojje@golfers.nu
Klubbmästerskap i matchspel 
Tävlingen är öppen för medlemmar i Bosjökloster Golfklubb. 
Sista anmälningsdag 1 maj. Matchstegen sätts upp i klubblokalen efter lottning. För mer information, se klubbens hemsida el-
ler särskilt anslag i receptionen. Arr. TK
Årets Golfare 
Den medlem i Bosjökloster GK som samlat flest poäng i de klubbtävlingar som är markerade med ”ÅG” utses till Årets 
golfare. Finaltävling är Höstslaget i slutet av september. För poängberäkning och övrig information hänvisas till klubbens 
hemsida. Arr. TK
Brasier cup 
Lagmatch á la Ryder cup-modell mellan två herrlag, Onsdagsgänget och Lördagsgänget. Kvalificeringsspel för resp. lag sker 
på onsdagar (startförbud 13.30 – 14.00) och lördagar (startförbud 07.45 – 08.30)
Kontaktperson Onsdagsgänget: Ulf Berg, 0707-89 78 43, e-mail: hothammer2@outlook.com
Kontaktperson Lördagsgänget: Greger Eriksson, 0705-62 04 03, e-mail: messere17@telia.com
Seriespel
Schema för och information om seriespel på Bosjökloster GK återfinns under egen rubrik på hemsidan

FL Flaggtävling 
FB Fyrboll (Bästboll) 
SC Scramble 
ÅG Ingår i Årets Golfare
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Datum Tävling         Prel startförbud Anmärkning                      Spelform   Ansv

Mars 
Lö 19 *Städ- och fastighetsdag 00.00-16.00 PB  BK/FK

April 
Lö 2 *Städ- och fastighetsdag (Reservdag) 00.00-16.00 PB  BK/FK
Sö 17 *Tävlingsledarträff 00.00-10.15 Start Hål 10 Scramble TK
Ti 19 Fyrväpplingen - Bosjökloster 00.00-14.00 Kanonstart  SK
Lö 23 Säsongstarten Scramble Lottade lag 00.00-14.00 Kanonstart Scramble TK
To 28 Seriespel H-70:2, H-75, H-22 08.30-14.00   SK

Maj 
Sö 1 *Matchspel KM Brutto Matchstege Färdigspelad senast 12/8  TK
Sö 1 *Matchspel Netto Matchstege Färdigspelad senast 12/8  TK
Sö 1 Damernas Vårtävling 00.00-12.00 Kanonstart Scramble DK
Lö 7 SGF Senior Tour H 30 36 hål 00.00-19.50  SL SK/TK
Sö 8 SGF Senior Tour H 30 18 hål 00.00-14.00  SL SK/TK
Ti 10 Triangelmatchen - Bosjökloster 00.00-14.00 Kanonstart  SK
Sö 15 Säsongstarten Singel  (ÅG) 00.00-14.30 Kanonstart SL/SG TK
Sö 22 Solresors 2-manna Scramble 00.00-14.30 Kanonstart Scramble TK
Ti 24 Utbyte med LAGK 08.00-12.00   SK
To 26 Seriespel H-65 och H-55 9-11.30+13-15.30   SK
Sö 29 Interstilsgolfen  (ÅG) 07.15-12.30  SL/SG TK

Juni
Lö 11 *Bilmånsson Cup (ÅG) 00.00-14.15 Kanonstart   IG TK
Sö 12 Damseriespel FS Open 11.30-14.30   FS/SL DK
Ti 21 Damernas Utbytesdag gr 1 12.00-16.00 Inbjudna klubbar SG DK

Juli
Ti 19 XL/Bygglands 2-Scramble (ÅG) 07.15-16.00  Scramble TK
On 20 9:es Bästboll 07.15-13.30  FB TK
To 21 Tre i en Thörncrantz och son (ÅG) 07.15-13.30 3*6 hål FB,IG,FS TK
Fr 22 Coloramas Irish Greensome 07.15-13.30  IG TK
Lö 23 Sandahlsslaget (ÅG) 07.15-12.30  SL/SG TK
Fr 29 Damsignalen 00.00-12.00 Kanonstart SG DK

Augusti 
Ti 2 Klosterrundan 07.30-11.30   SK
Lö 6 Sparbanken Skånes Foursome  (ÅG) 00.00-14.30 Kanonstart FS TK
Lö 13 *KM Alla Klasser  (ÅG) 07.00-11.15+12.15-15.15  SLTK
Sö 14 *KM Alla Klasser   (ÅG) 07.15-12.00  SL TK
To 18 Damernas Utbytesdag gr 2 12.00-16.00 Inbjudna klubbar SG DK
Sö 21 Toyota´s Slagtävling (ÅG) 07.15-11.45  SL/SG TK
Ti 23 Fyrväpplingen - Bosjökloster 00.00-14.00 Kanonstart  SK
To 25 Seriespel H-70:1, H-45 09.00-11.30 + 13.00-15.30  SK
Lö 27 Brasier Cup 07.30-09.00+13.00-14.20  Arr
Sö 28 Brasier Cup 07.30-10.00   Arr

September 
Lö 3 Fenus Cup 
  (slutspel, kval enl vissa regler) 12.20-13.30 Matchspel SG DK
Sö 4 Fenus Cup 
  (slutspel, kval enl vissa regler) 12.20-13.30 Matchspel SG DK
Fr 9 SponsorCupen  08.30-18.00 Kanonstart 13.00  PR
Sö 11 Ringsjö Värdshus Sambos o Makar 00.00-14.30 Kanonstart IG TK
Sö 18 Golfrestaurangens Höstslaget   
  (Final ÅG) 00.00-14.30 Kanonstart SL/SG TK
Lö 24 *Tack för hjälpen-golf samt serieavslut 00.00-14.30 Kanonstart SG TK
Sö 25 Tekla Flagg Damernas Avslutning 09.00-12.30 Flaggtävling SL DK

November
Sö 6 Gåsagolf 00.00-15.15 Kanonstart PB TK

 OBS!   Tävling markerad med * är öppen enbart för klubbens medlemmar    
    



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

Snart börjar  
golfsäsongen!

Bosjökloster GK   Tel 0413-258 60   michael.wigh@pgasweden.com   www.wighgolf.se

Säsongstart  
25–28 mars på 
Bosjökloster GK


