
 
  
 
 
Vårbrev april 2021, 
 
Våren är i antågande och med det ser vi äntligen fram emot att få kunna spela golf igen! Range, bana 
och restaurang har öppnat!  
 
Vi behöver fortfarande ta stor hänsyn till smittspridning så ta hänsyn och följ de riktlinjer som finns. 
All planering inför säsongen har gjorts och vi följer de rekommendationer som kommer från 
Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet. Det innebär att vi ännu inte 
kan genomföra några gemensamma aktiviteter och de tävlingar som finns inplanerade kommer 
endast att genomföras när Svenska Golfförbundet ger klartecken. Detta gäller både klubbens egna 
tävlingar och deltagande i seriespel. 
 
Så länge tävlingsrestriktionerna gäller kommer dam-, herr- och seniorkommittéerna att erbjuda 
bokningsbara sällskapsspel under de tider då det normalt skulle vara tävlingar. Anmälan sker via Min 
Golf, lottning sker som vanligt i GIT och startlistor skickas ut via e-post. På detta sätt hoppas vi att 
medlemmarna ska komma i gång med golfandet så fort som möjligt och att vi kan få möjlighet att 
spela med olika medspelare under sällskapliga former. 
 
Redan i februari lyckades vi genomföra årsmötet, denna gång enbart digitalt. Vi tackade av Patrik 
Pettersson, Elisabeth Olsson och Leif Argus som inte fortsätter i styrelsen och välkomnar in Anders 
Kristoffersson, Elisabet Sjöstrand och Magnus Liljedahl som nya medlemmar. Vi tackar också av de 
medlemmar i kommittéerna som så förtjänstfullt har bidragit till att hjälpa till med klubbens 
verksamhet och välkomnar de som ställer upp och engagerar sig. 
 
Förra året så fick vi tyvärr ett ovanligt bra ekonomiskt resultat. Vi säger tyvärr, för den främsta 
orsaken var att vi inte kunde genomföra en hel del aktiviteter. Våra intäkter förbättrades av ett ökat 
antal medlemmar, att i princip alla våra sponsorer fortsätter att stötta oss och att vi fått vissa corona-
relaterade bidrag. 
 
Vi lägger alltid en budget som förväntas att gå ungefär plus minus noll. För att kunna ta hand om 
oförutsedda utgifter så ser vi till att hålla en summa pengar på ett särskilt buffertkonto och vi har att 
förvalta en stipendiefond. 
 
På årsmötet fick vi frågan om vi inte kunde använda vårt överskott till att investera i banan. När det 
gäller skötsel och investeringar i banan så är det en fråga för Golf AB, de medel som den ideella 
föreningen förfogar över är till för våra medlemmar. 
 
Vi välkomnar alltid förslag och uppmanar våra kommittéer att föreslå nya initiativ. När vi överväger 
om ett nytt initiativ ska stöttas så tar vi hänsyn till om förslaget innebär att vi skapar återkommande 
utgifter. Vi behöver ta hänsyn till om nya utgifter över tiden påverkar hur vi finansierar den 
verksamhet som vi normalt bedriver. Idéer som ger mervärde till alla våra medlemmar satsar vi gärna 
på!  
 
Redan nu har vi beslutat att stötta ett par initiativ. Juniorkommittén planerar att kunna ställa upp 
med ett lag till kvalet till Junior-SM. De har också tagit kontakt med VIParna och fått en positiv 
respons att samarbeta med varandra över generationsgränserna. Tack vare att våra pigga seniora 
golfare var så aktiva förra säsongen så fick vi ett särskilt bidrag och använder det för att stärka 
VIParnas handkassa.  
 
Golf AB planerar att lansera en ny hemsida. Där samarbetar vi för att fortsätta att använda hemsidan 
för information till våra medlemmar. Vår facebook grupp fortsätter att växa och vår greenkeeper 
Lasses små veckorapporter är de mest populära inläggen.   
 
Vi ses på banan! 
 
Styrelsen  
Västerviks Golfklub 


