
 
  

 

Inbjudan till informationsmöte 
 
Peter Billberg, Västerviks Golf AB, har beslutat att ansluta golfanläggningen till Svenska 
Golfförbundet via ett A1-avtal i stället för golfklubbens nuvarande medlemskap, kategori M1, som 

gäller idag. Den här förändringen är planerad att genomföras vid årsskiftet 2021/22 då det 

nuvarande avtalet med den ideella föreningen Västerviks Nya Golfklubb (klubbens formella namn) 
löper ut. 
 
För att du som medlem ska få information om vad den här förändringen innebär bjuder vi in dig till 
ett informationsmöte onsdagen 29 september kl. 18.00. Mötet kommer att vara fysiskt och 
genomföras på Magasinet, Gränsö Slott. För att vi ska få en uppfattning om hur mycket fika vi 
behöver beställa ber vi dig OSA till vår sekreterare Gunilla på 52nilla@gmail.com senast 22 
september. 
 
Golfklubben är idag en s k M1 klubb. Det innebär att det är den ideella klubben som är medlem i 
Svenska Golfförbundet. Klubben har också ett s k nyttjanderättsavtal med Västervik Golf AB som har 
medgett att vi har kunnat genomföra olika aktiviteter i klubbens regi på golfbanan. 
 
Peter kommer nu att ansöka om att Västervik Golf AB har ett avtal direkt med Svenska 
Golfförbundet, det kallas för A1. För mer information om vad ett avtal med Svenska Golfförbundet i 
form av A1 innebär läs gärna på https://golf.se/for-klubben/medlemskap-och-associering/golfbolag/ 
 
Vad innebär det för dig som medlem i klubben? Ingen större skillnad vad gäller dina möjligheter att 
spela golf. Du betalar fortfarande för en spelrätt utifrån de olika alternativ som Västerviks Golf AB 
erbjuder, du behåller ditt golf-id, kan registrera hcp, spela tävlingar och du kan spela greenfee på 
andra banor. 
 
Vad innebär det för den ideella klubben och det arbete som utförs i kommittéer och styrelse? Rent 
formellt så kommer det inte att finnas ett avtal mellan Västerviks Nya Golfklubb och Västerviks Golf 
AB. De aktiviteter, främst i form av att arrangera tävlingar, delta i seriespel, stötta juniorträning, 
genomföra regelvandringar, etc. kommer inte att ske genom klubbens försorg. Det innebär dock inte 
att banans medlemmar behöver upphöra med dessa aktiviteter, men i de fall det finns ett intresse att 
genomföra dem så gör man en överenskommelse med Västerviks Golf AB. 
 
Peter har engagerat Anders Hammarström från Golfutveckling AB. Anders har jobbat i många år som 
klubbrådgivare på Svenska Golfförbundet tills han nyligen pensionerade sig. Peter och Anders 
kommer att planera för hur Västerviks Golf AB kommer att bedriva sin verksamhet och kommunicera 
dessa planer till klubbens medlemmar. 
 
Om du som medlem har några frågor runt hur en A1-klubb fungerar för dig som medlem går det bra 
att kontakta Peter och Anders. 
 
Styrelsen för Västerviks Nya Golfklubb kommer efter informationsmötet att arbeta med frågan vad 
som ska hända med den ideella föreningen. Vi har i detta arbete stöd och rådgivning från Svenska 
Golfförbundet samt utgår från våra stadgar. Vi kommer att arbeta fram ett förslag och kalla till ett 
årsmöte, i dagsläget planerat till mitten av november.  
 
Vi hoppas att ni har förståelse för att vi i styrelsen har ett arbete framför oss och att vi behöver tid 
för att gå igenom innebörden av beslutet. Har du som medlem någon fråga är du välkommen att 
kontakta ordförande Per Sjöstrand.  
 
Golfen står alltid under utveckling och nu är det vår tur att utvecklas vidare. Njut av hösten och den 
fina bana vi har som fortsätter att bjuda in till härliga golfrundor! 
 
 
Peter Billberg   Styrelsen  
Västerviks Golf AB  Västerviks Golfklubb 
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