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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Kjell Bärtzner
Anders Rosén
Fredrik Myrelid
Maud Bojar
Fredrik Axén
Lars Håkansson
Morgan Andersson
Magnus Norgren
Katariina Nilsson
Roger Westerberg

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Camilla Hamrelius
Håkan Westberg
Leif Lindberg
PO Nilsson

Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Per Pettersson
Seija Tall
Ronny Strand

Årsmöten
På höstårsmötet 2017 togs beslut att från och med 2018 hålls endast ett årsmöte som skall
genomföras före februari månads utgång. Det sista höstårsmötet, då budget och
verksamhetsplaner för 2018 presenterades, hölls den 2017-10-23.
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Styrelsens Sammanträden
Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden.
Personal
Banan
Ordinarie helårsanställd personal har varit greenkeeper Torbjörn Karning och Sören Jansson.
Under högsäsong, sex månader, anlitas från Samhall inhyrd personal, två personer, samt vår
egen medlem Marcus Strand på timanställning.
Kansli
Ulla-Britt Olsson har anställning som heltidsanställd kanslichef. Under säsong har kansliet
förstärkts med våra egna medlemmar Emily Sundberg och Maud Bojar.
Styrelsen tackar all personal för ett mycket förtjänstfullt arbete som i hög grad har stärkt
varumärket Arboga Golfklubb.
Ideellt arbete
En stor portion av nödvändiga insatser för att hålla igång klubbens verksamhet görs med
ideellt arbete. I kommittéer och på annat sätt.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla inblandade. Ingen nämnd och ingen glömd.
Verksamhetsrapport
Ett intensivt år 2017 ligger bakom oss. Ett stort antal projekt har genomförts.
En viktig fråga för styrelsen nu och framåt är hur värdeskapande åtgärder, för medlemmar
och utomstående, kan genomföras som stärker varumärket Arboga GK, tillför mervärde och
attraherar fler att bli medlemmar och att spela på Haketorp.
Golfhallen som byggdes 2015-2016 är ett värdeskapande projekt. Hallen har fått ett bra
mottagande och beläggningen ökar. Projektet slutredovisades 2017 till bidragsgivarna
Allmänna Arvsfonden och Västmanlands Idrottsförbund.
Handigolfkommittén är igång med uppbyggnad av praktisk och handfast aktivitet med hjälp
av golfhallen. Klubben har numera en representant i distriktets kommitté för handigolf och
från och med 2018 deltar Arboga i Mälartouren för handigolfare där övriga klubbar är Hälla
Gk, Kallfors GK, och Hässelby GK. I Mälartouren ingår både tränings och tävlingsverksamhet.
Under året har samarbetsavtal träffats med Fullerö GK och Torshälla GK. Som medlem spelar
man från och med 2018 fritt på tre banor och för en årsavgift. Enligt överenskommelsen
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ingår också ett tävlingssamarbete kallat Treklövern samt andra kontaktskapande
verksamheter som syftar till att få fler att upptäcka och besöka Arboga GK och som syftar till
att skapa mervärde och att stärka varumärket Arboga GK.
Klubbens representationslag på herrsidan avancerade till div 1. Utmaningen för laget är att
stanna kvar i div 1 och för klubben att skapa ett damlag som på samma sätt som herrlaget
kan sätta Arboga GK på kartan.
Styrelsen har beslutat att investera i en solelsanläggning som monteras på taket till
verkstadsladan. Färdigställs 2018. Anläggningen kan producera 25% av årsbehovet.
Kostnaden uppgår till ca 750 kkr och bidrag erhålls från Västmanlands Idrottsförbund och
Energimyndigheten. Anläggningen är miljöförbättrande och minskar för många år framåt
kostnaderna för el.
I övrigt har en hel rad av större och mindre investeringar och projekt genomförts eller
påbörjats:
Skogsavverkning har genomförts för att tillföra mer ljus och luft till banan vilket förbättrar
grästillväxten och en hälsosammare bana står bättre emot sjukdomsangrepp.
En ny dricksvattenbrunn för bättre vattenkvalitet har borrats och tagits i bruk.
Telefonväxel med val har installerats.
Framfartsvägen till parkeringarna har asfalterats och nedre parkeringen har breddats.
Målning av fasader har påbörjats för färdigställande våren 2018.
Nya bord har köpts till verandan.
Ovan beskrivna åtgärder har i vissa fall varit helt nödvändiga och tillsammans skall hela
paketet ses i ljuset av klubbens behov av att stärka varumärket och ge mervärde åt
medlemmarna. Åtgärder med samma syfte måste fortsätta för att Arboga GK skall ha en bra
framtid.
Sist men inte minst kan konstateras att resultatet 2017 är väsentligt bättre än 2016.

Tack
Styrelsen vill rikta tack till medlemmar, sponsorer, samarbetspartners och gäster för stöd
och samarbete 2017.
Hjälps vi åt kommer alla att trivas på och med Arboga Golfklubb.
Arboga 2018-01-30
Styrelsen i Arboga Golfklubb
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