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Årsmöte Loftahammars Golfklubb  
Årsstämma Loftahammars Golf AB 

2015-05-17 
Kl 10.00 
 

Välkomna! 
2018-05-01 



§ 1.   Val av ordförande till stämman 

§ 2.   Val av sekreterare 

§ 3.   Upprättande och godkännande av röstlängd 

§ 4.   Godkännande av förslaget till dagordning 

§ 5.   Val av två justeringsmän  

§ 6.   Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad 

§ 7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

§ 8.   Beslut angående: 
        - Fastställande av resultat och balansräkning. 
       - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enl. den fastställda    
 balansräkningen. 
       - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören 

§ 9.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

§ 10.  Val av styrelse och revisorer 

§ 11.  Beslut om aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB 

§ 12.  Övriga frågor 

  Toalett 

  



 I Sverige finns totalt 491 768st aktiva medlemskap 
(okt -17).  

 Nettoökning 2017 blev 5 137 medlemskap.  

 Totalt började 33 073 personer spela golf och 23 
565 tidigare golfare återvände till sporten ( drygt 
50 000 lämnade golfen). 

 

 I Loftahammars Golfklubb har antalet betalande 
medlemmar varit relativt konstant de senaste åren, 
men mellan 2016 och 2017 har antalet fullvärdiga 
medlemmar minskat med 25 medlemmar. 

 
 

 



 

Loftahammars golfklubb berikar liv!  

 

Loftahammars golfklubb  

 är en klubb där alla är och känner sig välkomna,  

 är Sveriges mest attraktiva golfanläggning i skärgårdsmiljö,  

 har en sund och stabil ekonomi,  

 är ett attraktivt val för både nybörjare och etablerade spelare,  

 är i samarbete med andra aktörer tongivande för bygdens 
utveckling,  

 bidrar till god hälsa och livskvalité samt präglas av en vi-anda 
där omtanke, vänlighet och trivsel är nyckelord.  

 





 

 

 

 

 

 

 





 





Den 1 maj kl 11.00 























 Vi har tillsammans 
inom ramen för ett 
slag för cancern 
samlat in hela  

  24 002 kr 

 

 

Segrare i tävlingen ”Ett slag för cancern” blev Robbie Waldau 

















Antal medlemmar 



 Totalt antal  750 

 Sålda   707    (42 kvar att sälja) 

 Uthyrda spelrätter   20 

 

 

 Loftahammars Golf AB ska äga minst 1 aktie 

 Pengarna ska användas till amortering eller investering 



 Soliditet  41% 

 Eget Kapital 8,9 mkr 

 Kassaflöde Bra 

 Lån  7,3 mkr 

 Amortering 160 tkr/år 
 

 

 



År 2017 2016 2015 2014 

Intäkter 988 469 1 024 352 966 437 861 683 

År 2013 2012 2011 2010 

Intäkter 795 453 720 132 754 662 606 262 



 Loftahammars Golf AB = 146 844kr.  

  

 Loftahammars Golfklubb = 659 177kr.  
 



 



 Ruffklippare   2018         (700kkr) 

 Bollplockare/klipp Range  2018  (500kkr) 

 Dräneringsarbeten  per år (100 kkr)  

 

 Toalett    2018  (100kkr) 

 Greenklippare   2019   (550kkr) 
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         Valberedning      Sven Tholén 

        Anna Strömberg 
        Marie Waldén 

 
 * Till Loftahammars Golf AB väljs  
    alla ledamöter på 1 år  
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Förslag till beslut  

Att årsmötet för Loftahammars Golfklubb godkänner att 
Loftahammars Golfklubbs styrelse:  

 
 får fatta beslut om ett aktieägartillskott från Loftahammars 

Golfklubb till Loftahammars Golf AB inför årsbokslutet 2018, 
och  

 att storleken på aktieägartillskottet ska bygga på det som är 
bäst för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB:s 
långsiktiga stabilitet och utveckling  
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 Följande beslut fattades på styrelsemötet den 11 februari 
angående toalett vid maskinhallarna: 

 

 Beslut fattades att ta upp frågan på årsmötet 1 maj och vara 
lyhörda inför vad medlemmarna säger. Kostnaden för en 
toalett beräknas till ca 70-100 tkr i investering, samt drift i 
form av skötsel två ggr/dag.  

 

 Frågan är alltså, ska vi avvakta toaletten ett år och se hur det 
går eller ska vi investera i en toalett snarast möjligt? 

 Det finns olika alternativ.. 

 



 Golv och toalettstol 
är formgjuten i ett 
stycke vilket gör den 
tålig och lättstädad. 

 Ca 1600 besökare / 
500 liter 

 

 Alt 1 77 000kr 

 Alt 2 100 000kr* 

 Alt 3 100 000kr* 

 
 * Ca priser 




