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Föredragslista Årsmötesagenda

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötets har utlyst på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
A: Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret,
B: Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för senaste
räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Stadgeändringar
Val av:
A: Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år (till höstmötet
2017).
B: a, En ledamot i styrelsen för en tid av 2 år (till höstmötet 2018).
B: b, Fyllnadsval för en tid av 1 år.
C: Högst fyra suppleanter med fastställd turordning för en tid av 1 år.
D: Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år, Styrelsen får ej delta i detta val.
E: Tre ledamöter i valberedningen för en tid om 1 år, varav en skall utses till
ordförande.
F: ombud till GDF- möte.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändringar eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelse till mötet.
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Verksamhetsberättelse för Frösåker Golfklubb 2016
Styrelsen avger härmed följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2016.
Styrelsen har haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten samt flertalet träffar och
planeringsmöten.
För andra året i rad arrangerade vi en egen ”golfens dag” i början av maj månad. Ett stort
tack till alla funktionärer som ställde upp och gjorde Golfens dag till en succé. Med betydligt
bättre väder än förra året var intresset stort och det var trevligt att se all liv och rörelse på
anläggningen. Inga aktiviteter fungerar utan stöd av ideella krafter. Från hela anläggningens
sida vill vi tacka alla som ställde upp och givetvis också alla glada medlemmar och gäster
som deltog.
Nästa säsong kommer Golfens dag att anordnas den 20 maj tillsammans med en mängd
andra klubbar. Svenska golfförbundet (SGF) har lanserat den 20 maj som en nationell
Golfens dag, ett evenemang som vi givetvis deltar i.
Under maj månad startade årets tävlingsprogram. Under säsongen genomfördes 15
klubbtävlingar utöver KM och tävlingar arrangerade av senior- samt damkommittéerna. Årets
tävlingar lockade 1310 starter varav totalt 352 starter under golfveckan
Under maj månad drog också vårt träningsprogram för medlemmar igång. Träningsprogrammet löpte över hela säsongen och har varit mycket uppskattat av deltagarna.
Upplägget kommer trots detta att ses över till nästa säsong eftersom det var färre deltagare
än tidigare.
KM segrare 2016 var Herrar – Adam Andersson och Damer – Jennie Wernersson. KM Links
som är en ny klass från 2016 vanns av Jan Andhagen. Tyvärr fanns det inte underlag för en
juniorklass.
Juniorverksamheten är nu inne på sitt 5:e år efter vår nystart. Vi hade över 60 juniorer i
träning, vilket är liten minskning mot förra året men de som deltog var desto aktivare. Vi har
nästan 50 % tjejer i verksamheten och generellt är omdömet om verksamheten från juniorer
och föräldrar mycket positiv. Vi genomförde två sommarläger då efterfrågan var stor.
Juniorbanan var i bruk hela säsongen.
Vi jobbar på att förbättra vår kommunikation och information till både medlemmar och gäster.
Under 2016 har vi gett ut 7 nyhetsbrev där vi uppdaterat er om både verksamheten och
anläggningen. Våra digitala kanaler hemsidan och Facebook används också mer och mer för
att sprida information internt men också externt.

Vi gläds med en mycket hög svarsfrekvens på höstens medlemsenkät. Svaren visar på höga
siffror och en stor nöjdhet med banan och dess träningsmöjligheter. Personalens
bemötande, tillgänglighet och kompetens får också höga betyg. KM och bunkrarna är de
frågor som har störst variation i svaren. Många säger sig också vilja tävla mera och även
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delta i seriespel. I rutorna för fritextsvar har det kommit in massor av förslag på
utvecklingsområden. Alla delar av Frösåker har tagit del av svaren och redan på höstmötet
presenterades flera förslag på åtgärder för att möta dessa önskemål i den verksamhetsplan
för 2017 som klubbades.

2017 vill vi fortsätta på samma spår som tidigare och bygga kontinuitet och långsiktighet.
Enkätresultaten visade också att vi är på rätt väg. Vi kommer att tillsätta arbetsgrupper för
några av de större aktiviteterna som vi planerar att genomföra som KM, golfveckan, golfens
dag och andra sociala aktiviteter.
På banan har det hänt en hel del under året. Innan säsongen startade jobbades det hårt på
anläggningen, en stor mängd sly röjdes bort för att göra banan mer öppen och lättspelad.
Flera nya bunkrar har det blivit och fairway på hål 10 har färdigställts.
Hål 1 kommer bli ett mycket tjusigt starthål. Ett nytt fint starthus är på gång, nya
fairwaybunkrar samt de under säsongen nya greenbunkrarna kommer göra hål 1 till en helt
ny upplevelse.
Förberedelserna är också gjorda för att bygga toalett mellan hål 11 och 14 med färskvatten.

Årets medlem,
Att utse årets medlem vid höstmötet har blivit en tradition för oss.
Kandidater är personer som under året visat god Frösåkeranda, spridit glädje genom att vara
positiva både mot personal och medlemmar men också mot våra gäster. Personerna har på
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eget bevåg och på egen tid hjälpt till med att bidra till en bättre atmosfär ute på Frösåker
genom att vara delaktiga i klubbens verksamhet.
I år fick medlemmarna vara med att rösta fram årets medlem. Den person som fick flest
röster utsågs också till årets medlem av juryn bestående av styrelsen och anläggningens
ledningsgrupp.
Med följande motivering utsåg juryn Eva Axelsson som årets medlem:
Eva är en god ambassadör för Frösåker och golfen, har en positiv framtoning, sprider
gemenskap och klubbkänsla. Eva är en fantastisk ”doer” med ett enormt engagemang, hon
sprider glädje och positiv energi. Eva bidrar till att fler kvinnor vågar både spela och tävla,
hon är en engagerad nätverkare.
På höstmötet gratulerades Eva Axelsson till titeln ÅRETS MEDLEM.

Medlemsläget

Totalt
Medlemmar, seniorer från 22 och äldre
Ungdom, juniorer upp till 21 år

2016

(2015)

1138 medlemmar
1075
63

(1164)
(1085)
(79)

Rapporter i sammandrag från kommittéerna.
Kompletta rapporter finns på webbsidan www.fgcc.se
Vår målsättning är att erbjuda aktiviteter som innebär att vi både kan rekrytera men
framförallt behålla våra medlemmar. Det arbete som sker i kommittéerna bidrar till detta.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har 2016 bestått av:
Lars-Erik Lindahl ordförande, Svante Johansson och Orvar Asplund båda ledamöter.
Under året genomfördes 15 klubbtävlingar utöver KM och tävlingar arrangerade av senior
samt damkommittéerna. Årets tävlingar lockade 1310 starter varav totalt 352 starter under
golfveckan, vilket var något lägre än förra året. Mälaren Classic hade åter igen rekordmånga
deltagare, 353 st startade i årets upplaga. Klubben fick segrar i båda parklasserna genom
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Anders Berglund och Cecilia Johansson i A-klassen samt Håkan och Margareta Ek i Bklassen.
Klubben har även varit segerrika i årets seriespel med topplacering i följande klasser:



Mellansvenska veteranserien H75
Västmanlandsserien klass D30 samt D60 vidare vann Damerna även matchspel.

Övriga placeringar för klubben blev:
H75 Norr en 8'e plats, H65 div1 en 6'e plats, H65 div3 norr en 9'e plats och damerna samma
placering i Västmanlandsserien.

KM
Årets klubbmästerskap genomfördes i 10 klasser. Tyvärr blev det inget KM för juniorer detta
år. KM Links tillkom som en ny klass.
Klubbmästare 2016 blev:
Herrar Adam Andersson 148 slag
Damer Jennie Wernersson 169 slag
H30 Carl Bäckstedt 76 slag
H40 Tommy Söör 77 slag
H50 Robin Andersson 81 slag
H60 Jan Åke Rundgren 81 slag
H70 Tommy Nyström 84 slag
Öppen klass Tommy Kristensen 68 slag
Puttning Fredrik Svedberg
Links Jan Andhagen 51 slag

Seniorkommittén
Seniorkommittén har 2016 bestått av:
Karl-Erik Pettersson ordförande, Olle Persson kassör, Britt Höglund, Anders Sundholm, Stig
Engstrand och Pentti Peltokangas samtliga ledamöter.
Onsdagsgolfen har fungerat väldigt bra under 2016i. Vi har testat flera olika spelformer och
det uppskattas väl med den variation som vi erbjuder. Vi har spelat 28 omgångar i
seniorspelet med totalt 1185 starter.
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Vi har tidvis varit många deltagare. Vid några tillfällen har mer än 55 personer spelat, vilket
är nära taket. Ekonomin inom seniorkommittén har fungerat mycket bra under året tack vare
Olle Persson och Britt Höglund.
Mellansvenska veteranserien H75 vanns totalt efter finalspel av våra duktiga spelare från lag
H75 Öst. Laget består av Tommy Nyström, Emma Emanuelsson, Anders Sundholm och
Lennart Harrysson.
H 75 laget som spelade i Norra serie hamnade på plats 8.
I mellansvenska veteranserien H65 div 3 Norr hamnade Frösåker på en 9:e plats. Serien
vanns av Skerike golfklubb.
I mellansvenska veteranserien H65 div 1 hamnade Frösåker på en 6:e plats. Serien vanns
av Askersund.

Damkommittén
Damkommittén har 2016 bestått av:
Maria Viktorsson Geibert, ordförande, Annika Kroon, kassör, Pia Nordin, sekreterare och
Gunilla Sundholm ledamot.
Kommittén hade 6 sammanträden under året samt webbkontakt regelbundet via en sluten
grupp på Facebook.
Aktiviteter under året
21/4. Säsongen startade med en upptaktskväll för samtliga damer i klubben. Presentation av
säsongens planerade aktiviteter samt middag. Ca 60 damer visade sitt intresse.
25/9. Avslutningsgolf. Tävling och middag. Närmare 30 damer deltog.
Under året har vi jobbat mer med utveckling av tävlingsverksamheten, vi har fått fler ledare
med stort engagemang, vilket visar sig redan i resultaten nedan.
I seriespelet under säsongen deltog Frösåkers damer i följande grupper:
- Västmanlandsserien
- D 30
- D 60
- Matchspel
Frösåkers damer vann både D30, D 60 samt matchspelet.
Trots hårt arbete med tävling och sponsorer (15.000:- i priser.) Fick den planerade tävlingen
Nationell Damdag den 20/8 fick ställas in på grund av för få anmälda lag.

Junior- och elitkommittén
Junior- och elitkommittén har 2016 bestått av:
Niklas Kökeritz ordförande, Matz Evensson sekreterare/huvudtränare, Henrik Wahlgren
kassör, Hans Höglund, Lovisa Venäläinen, Gustav Ekström och Magnus Norrström
samtliga ledamöter.
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Juniorverksamheten är nu inne på sitt 5:e år efter vår nystart. Västerås Stad uppskattar
verksamheten på Frösåker, 2016 fick vi ett utökat föreningsstöd till stor del en förtjänst av
den lyckade juniorverksamheten. Vi hade 2016 över 60 juniorer i träning, vilket är liten
minskning men de som deltog var desto aktivare. Vi har nästan 50 % tjejer i verksamheten
och generellt är omdömet om verksamheten från juniorer och föräldrar mycket positiv. Vi har
i år genomfört två sommarläger då efterfrågan var stor. Juniorbanan var i bruk hela
säsongen. Försöket med vinterträning föll inte så väl ut. Hässlöhuset gjorde en mycket bra
insats men närvaron i träningsgruppen avtog markant efter årsskiftet. Till stora delar för att
träningsgruppen var i åldrarna när man lämnar barndomshemmet för studier eller jobb på
annan ort. Nästa större gruppering som kommer är lite för unga, så vinterträningen pausas
under 2016/17.
Vi fortsatte med två träningstillfällen per vecka, vilket har varit positivt. Vi upplever att vi har
rätt kvalitet på träningarna och barnen trivs i verksamheten. Strukturen kring ansvar, rutiner,
kommunikation och samarbete inom juniorverksamheten och med övriga intressenter på
Frösåker fungerade bättre än föregående år. Vi har haft 6 schemalagda och protokollförda
Juniorkommittémöten under året samt ett upptaktsmöte i mars och ett höstevent i oktober.
Juniorerna är i starkt behov av hjälp från föräldrar och andra vuxna som hjälpledare!

Elit
Framträdande juniorer är bland andra; Hanna Åhlander som går riksidrottsgymnasiet i
Helsingborg.
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Vad gäller klubbens elitspelare hade Magnus A. Carlsson befäster han sin topp 100
placering på Europatouren. Björn Hellgren hade sitt bästa år hittills. En vinst på Nordea Tour
och låg länge med i täten på svensk golfs flaggskepstävling Nordea Masters vilket medförde
stor exponering i media. Till slut fick han nöja sig med en 4:e plats. Adam Andersson spelade
på Nordea Tour. Jessica Ljungberg spelade på Nordea Tour och LET Access Series.
Joakim Björkman fortsätter rada upp fina prestationer på handi-golf touren. 2016 års meriter
innehåller bla vinst i Italian Open (andra året i rad), SM-guld, 5:a i VM och 6:a i EM!
Joakim, belönades också vid Västerås Idrottsgala med utmärkelsen "Årets Para-idrottare".

Handicapkommittén
Handicapkommittén har 2016 bestått av;
Håkan Kristoffersson ordförande och Bengt Palmqvist.
Handicapkommittén är till för de medlemmar som önskar förändra sitt Golf-hcp av olika
anledningar. Kommittén har inga regelbundna möten utan finns till hands då hcp-frågor
behöver diskuteras. Vid årsskiftet utförs en automatiserad revision på medlemmarnas
handicap via GIT.
Handicapkommittén uppmanar medlemmarna att observera att EGA Exakt
tävlingshandicap krävs för att få ta del av prisborden vid klubbtävlingar på Frösåker.

Utveckling av anläggningen Frösåker 2016
Innan säsongen startade jobbades det hårt på anläggningen. Banan har både grov- och
finputsats. För att göra banan öppnare och mer snabbspelad har en stor mängd sly röjts bort.
Hål 1 och 10 har fått nya bunkrar. Det är ny design, gjuten bottenplatta med dränering och ny
sand. Röjning av området mellan hål 10 och 16 har gjordes under sommaren.
Efter golfsäsongen har arbetet fortsatt med strategin att förbättra samtliga bunkrar. Mycket
jobb har också lagts ned runt Tee 1. Fairway startar direkt från Tee vilket innebär att det
även har fixats bevattning. Förberedelser har också gjort så start hus kan byggas under
våren 2017.
Förberedelserna är också gjorda för att bygga toalett mellan hål 11 och 14.
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Valberedning
Klubbens valberedning har bestått av Karl-Erik Pettersson, Robert Venäläinen och Anders
Sundholm.

Revisorer
Klubbens valda revisorer är Åke Johansson och Inger Andersson

