
Verksamhetsplan för Friiberghs GK 2020

Beslutet att föra över ansvaret för drift och personal på operativ chef från och med januari 2019, fick 
inte den positiva utveckling och effekt som vi hoppats på. Idag är vi i princip tillbaka där vi var för ett år
sedan.

POSITIVT är att vi renodlat verksamhet och ekonomi mellan golfklubben och dotterbolag FBG Golf 
AB, som idag äger hela anläggningen. Framöver blir den primära uppgiften för styrelsen att förvalta 
och utveckla klubbens verksamheter och intressen.

NEGATIVT är att kravet på stora ideella insatser för att driftbolaget att fungera på ett godtyckligt sätt 
kvarstår.

Antalet aktiva medlemmar ökade något under 2019. Ekonomin är ansträngd, men under kontroll. Vi 
har fortsatt likvida problem men styrelsen är medveten om såväl hinder som möjligheter

Ansvaret för styrelsen är att prioritera långsiktigt och följa idrottens demokratiska regler.

Medlemmar

Reviderat medlemsantagande. Om vi kan fram till 2022 öka till totalt 500 medlemmar vore det 
storartat, med tanke på hur familjelivet och inställning till lojalitet mot moderklubbar förändrats negativt 
under de senaste decennierna.

Gubb&GumGolfen(GGG) är ett framgångsrecept. Kombinationen av gemenskap, egen utmaning och 
friskvård är oslagbar! Den här typen av aktiviteter bygger klubbkänsla och lojalitet. Onsdagsgolfen och
damkvällar är två andra aktiviteter för att inkludera fler medlemmar i det viktiga umgänget på, och 
utanför, banan!

Kommunikation

Enskilda medlemmar har begärt att få bättre insyn i styrelsens arbete och beslut. Styrelsen har fått 
medlemmarnas förtroende och för att kunna diskutera, och ta beslut i alla frågor, är våra protokoll 
konfidentiella.
Allt i enlighet med idrottens rekommendationer.

Istället informerar ordförande om styrelsen arbete och besluta Månadsbrevet.

Alla kanske inte är nöjda med de beslut som tas, och görs, men om du har behöv att engagera dig 
mer i vissa frågor och delta i besluten, är du välkommen i gemenskapen.

Möten

I och med att den operativa verksamheten helt övergår i bolaget, försvinner behovet av ett 
arbetsutskott. 
Styrelsen kommer att genomföra de antal möten som anses nödvändigt för att ta ansvar för 
klubbverksamhet, medlemsvård, samt för uppföljning av bolaget verksamhet.



Befattningar

Utöver det gemensamma ansvaret för förvaltning av klubbens tillgångar samt löpande kontroll och 
tillsyn av bolagets verksamhet och ekonomi, är samtliga befattningar riktad mot klubbens idrottsliga 
verksamheter, social gemenskap och medlemsvård.

Ekonomi

Från och med maj 2019 är Golfklubben kund till vårt helägda dotterbolag FBG Golf AB. Vi betalar för 
rätten till banan och service på samma sätt som en förening betalar hyra till kommunen.

Golfklubben ska i framtiden finansiera sin verksamhet genom

 medlemsintäkter

 avgifter vid tävlingar

 aktiviteter för våra medlemmar

De fasta kostnaderna stannar vid avgifter till förbunden, UGF(Upplands GolfFörbund) och 
SGF(Svenska GolfFörbundet).

Fasta kostnader och intäkter är också kopplade till Nyttjanderättsavtalet.      Detta förhandlas fram mellan
klubb- och bolagsstyrelsen. 
Klubben betalar bolaget för den tid, och de resurser vi nyttjar för att kunna genomföra möten, tävlingar,
läger och aktiviteter.

Övergripande är att trygga ekonomin i bolaget, och därmed trygga framtiden för anläggningen!
Nästa steg är att skapa vinster för att bygga nytt kapital och kunna investera, men också för att i nästa
steg generera vinst till ägaren, Friiberghs Golfklubb!

Ägardirektivet

Dotterbolaget FBG Golf AB, som ansvarar för anläggningen, drift och personal, ägs till 100 % av 
Friiberghs GK.
Genom att ange syfte, mål och ramar för verksamheten i ett ägardirektiv, kommer klubbens 
medlemmar, via styrelsen,
fortsatt ha det övergripande ansvaret för anläggningen!

Däremot kommer de affärsmässiga besluten kring strategi, planering och genomförande att ligga på 
en professionell styrelse . En styrelse som har kunskapen för att driva affärer, 
skapa relationer med kunder och leverantörer , samt att ta ansvar för en trygg och stabil 
personalpolitik.

Miljöarbetet

Arbetet med GEO-certifieringen har tyvärr inte kommit ur startblocken på grund av avsaknaden av 
tillämpligt arbetsunderlag.
Målet om att överge Miljödiplomet till förmån för en certifiering senast 2022 kvartstår.



Vid sidan av certifieringen, som innefattar allt från energibesparing till konkret miljöarbete, tar vi också 
vårt ansvar för Biologisk mångfald, i enlighet med SGFs rekommendationer.

Tävlingar

Målet för 2020, är att genomföra i princip samma antal tävlingar som under 2019
 

Juniorer

Kommitéen har planerat för två träningar per vecka (måndag/torsdag) för en eller flera grupper 
beroende på antal deltagare.
I slutet av juni två dagars träningsläger. Avslutning planerad den 19 september.

Utöver satsningen på att locka till oss nya golfande familjer, hoppas vi under 2020 kunna organisera 
ett antal idrotts- och friskvårdsdagar tillsammans med skolor
i Bålsta och Örsundsbro.

Träna golf

Målet med att i framtiden kunna koppla en ”egen” PRO till klubben är förstås helt avgörande 
underlaget. Få medlemmar och otillräcklig nyrekrytering räcker inte.

Fler klubb- och företagsarrangemang samt samarbeten med andra golfklubbar, herrgården och 
partners, finns med i bolagets
planer för framtiden. Det skapar bättre förutsättningar för klubben, samt en förutsättning att behålla en 
PRO ett antal år framöver.

Avslutning

Vi måste öka beläggningen av gäster för att göra det roligare, och mer stimulerande för de som 
arbetar
och driver verksamhet på klubben.

Därför ser styrelsen fram emot ett livfullt och engagerande år med hög närvaro, även vid klubbens 
egna aktiviteter och tävlingar.

Allt detta för att leva upp till det förtroende vi fått av dig och dina golfande vänner!

Välkomna till en ny säsong med Friiberghs GK

Friibergh den 29 oktober 2019
Styrelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÄSONGEN 2019 , FRIIBERGHS GK     

Friiberghs GK har som ändamål att vara en av Upplands mest respekterade och attraktiva golfklubbar,
där spelglädje, trivsel, och kvalitet står i fokus tillsammans med familjär stämning!

År 2019 blev för vår klubb startskottet för Golfklubb och ett Aktiebolag, med dess fördelar, och med 
fördelar även inkörningsproblem organisationsmässigt.



Medlemsantalet vid årets början 383 varav 341 aktiva, och 31/12 2019, 391 varav 340 aktiva.

VÅR BANA

Har varit det positiva samtalsämnet. Banarbetarna plus frivilliga har gjort ett fantastiskt jobb.

IDROTTSLIGA AKTIVITETER

Friiberghs GK har i är haft tävlingsverksamhet Dam, H50, H60, H70, H75 

Antalet tävlingar under året 18st, varav 9 företagstävlingar

GK+ SAMARBETET

Eva Henriksson har varit klubbens representant för GK+

Klubbmästarna 2019     

Dam : Gärd Roxin
Herr  : Per Palm
Junior : Filip Karlsson

STYRELSEN

Har haft 10 stycken protokollförda möten under 2019.

KOMMITTÉARBETE

Mycket av klubbens aktiviteter styrs av kommittéerna. 

Tävlingskommittén har under året bestått av 

 Tord Alkefjärd (ordförande),

Damkommitté :

 Har haft återkommande torsdagstävlingar

Juniorkommitté: Ordförande Tord Alkefjärd 

 har under året haft juniorläger. Samt att våra juniorer varit på ett antal tävlingar

GGG - Gum & Gubb Golfen : Sammankallande Olle Wallin med god hjälp av Göran Egerstad 

 har haft måndagar som sin speldag och under året träffats  22 gånger, 841 ronder, 68 olika 

deltagare under säsongen.

 GGG-mästare 2019 INGEMAR ASPHAMN



KLUBBHUS/RESTAURANG

 Krögare Viggo har åter igen, medverkat till god stämning, men framförallt till god mat till 

humana priser!

GREENFEEGÄSTER

 under 2019, 5116 stycken greenfeegäster, med juli som bästa månad

EKONOMI

 stabilare än föregående säsong. I övrigt hänvisas till årsredovisningen för 2019

MILJÖ

- Peter Sandberg har varit klubbens länk i miljöfrågor

STORT TACK

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till alla medlemmar som under året aktivt bidragit till att driva 

och utveckla klubbens verksamhet och till våra duktiga medarbetare på banan, i kansliet och våra 

fantastiska samarbetspartners, restauratör Viggo, Jarlstedtsbolagen samt vår PRO Claes Eklund.

Friibergh den 11 november 2020

För styrelsen i Friiberghs GK 

Anders Jarl

Ordförande verksamhetsåret 2019

Ing-Marie Östh Willy Nilsson Pelle Modig
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