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Tönnersjö GK 

Årsmöte 2019-12-15, 15.00 

Tönnersjö Golfrestaurang. 

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2019 

1.  Föredragningslista 2019 

2.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 

3.  Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén 2019 

4.  Verksamhetsberättelse för Juniorkommittén 2019 

5.  Verksamhetsberättelse för Miljökommittén 2019 

6.  Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2019 

7. Verksamhetsberättelse för Damkommittén 2019 

8.  Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 2019 

9.  Verksamhetsplan för Tönnersjö GK 2020 

10.  Ekonomisk rapport 2019 

11.  Budget för 2020 

12.  Revisionsberättelse 

13. Styrelsens förslag till stadgeändringar. 

  



 

2 

1.     

Föredragningslista till årsmöte i Tönnersjö Golfklubb den 15 december 2019. 

1. Årsmötet öppnas. 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

3. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare. 

7. Styrelsens förslag till ändring i Tönnersjö GK stadgar. 

8. Förslag att med omedelbar verkan justera klubbens stadgar enligt punkt 7. 

9. Styrelsens samt kommittéernas verksamhetsberättelser för 2019. 

10. Revisorernas berättelse.  

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott, respektive underskott 

i enlighet med balansräkningen. 

12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.  

13. Förslag på medlemsavgift samt fastställande av medlemsavgift för 2020. 

14. Fastställande av verksamhetsplaner för 2020. 

15. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 

16. Val av ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år. 

17. Val av 2 ledamöter i styrelsen för 2 år. 

18. Val av 1 suppleant i styrelsen på 1 år. 

19. Val av kommittéledamöter. 

20. Val av 2 revisorer på 1 år. 

21. Val av 1 revisorsuppleant på 1 år. 

22. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen på 1 år. 

23. Inkomna motioner. 

24. Övriga frågor. 

25. Prisutdelning. 

26. Mötets avslutande. 
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2.     

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2019 

 

Tönnersjö golfklubb har 429 medlemmar varav 208 är fullvärdiga medlemmar och 155 är 
greenfee medlemmar. Tillkommer gör anställda, sekundära medlemmar, 
nybörjarmedlemmar samt hedersmedlemmar. 
 
Styrelsen har bestått av Mats Nordvall ordförande (t o m 18/9), Roland Tellebo kassör, Jan 
Grundström sekreterare, Tommy Carlsson ledamot (ordf from 19/9), Christer Thelander 
ledamot och Anna Johansson har varit suppleant. 
 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möte under året. 
 
Under tävlingssäsongen har klubben genomfört 11 tävlingar. Antalet startande har varit bra. 
Tyvärr har vi dock blivit nödgade att ställa in 3 tävlingar pga. för få anmälningar. Tävlingarna 
var ”Nationell Damdag”, ”Tönnersjö Open” och ”Klubbmästerskapet”. All tre var 
singeltävlingar. 
 
Klubbens tränare har varit Jacob Stenberg. 
 
Under våren hade vi gemensam städdag med tävling som avslutning. 
 
Styrelsen har gemensamt aktiverat damer, herrar och juniorer i såväl träning som tävling. 
Styrelsen deltog vid HGF:s styrelsegolf. 
 
Styrelsen har varit representerad vid Hallands golfförbunds vår och höst årsmöte. 
 
Delar av styrelsen har deltagit i arbetet med Vision 50/50. 
 
Klubbens och HTGAB:s samarbete hoppas vi blir ännu bättre under 2020.  
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gjort ideella insatser under Tönnersjö Golfklubbs 
verksamhetsår 2019. 
 
Vi vill även framföra vårt tack till Halmstad Tönnersjö Golf AB. 
 
Tönnersjö 2019-12-15 
 

Styrelsen för Tönnersjö Golfklubb 

 

Mats Nordvall Roland Tellebo Tommy Carlsson 

Christer Thelander Jan Grundström
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3.     

Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén 2019 

Senior golfen startade torsdagen den 18 april och har spelats varje vecka fram till 5e september med 

totalt 21 omgångar. 36 golfare har medverkat under säsongen.                                                                                                                                                 

19 spelare har medverkat minst 8 omgångar och har därmed varit med och tävlat om det åtråvärda 

vandringspriset ”Rolf Bengtssons pris” som även i år gick till Jan Grundström på ett snitt av 37 slag på 

de 8 bästa omgångarna, andra plats Roland Tellebo 37,5 och på tredje plats Johan Olofsson 37,8.  

Avslutningsresan 7 sep gick i år till Perstorp GK som bjöd på bra väder och en golfbana som gav oss 

bra förutsättningar för bra spel och alla var mycket nöjda med resan. 

Efter god mat och prisutdelning äntrade vi bussen för hemfärd till Halmstad. 

Väl mött nästa säsong 2020! 

Roland Tellebo  Mats Nordvall 

 

4.     

Verksamhetsberättelse för Juniorkommittén 2019. 

Under året har 23 juniorer medverkat (3 fler än 2018) fördelade efter ålder på 4 grupper. På 

tisdagar mellan 16.00 - 20.00 har juniorerna tränat med 1 timma/grupp med Jakob Stenberg 

som ledare. 

I år har vi lyckats ökat antalet Juniorsponsorer från 13 till 17 som gör det möjligt med fler 

aktiviteter för Juniorerna, styrelsen har diskuterat hur vi kan öka antalet juniorer till 

Tönnersjö GK, som en åtgärd har vi haft två läger där det första var som avslutning på 

vårterminen på Tönnersjö GK där juniorerna utfört olika aktiviteter och det andra som 

avslutning på höstterminen där juniorerna fick en heldag på Halmstad Golfarena med lunch, 

enligt Jakob har lägren varit mycket lyckade. 

Stadium SportsCamp: 

SSC är ett läger där ungdomar från hela Sverige kan medverka i olika idrotter och i år 

arrangerades det i Halmstad och golfen fick vi till Tönnersjö GK där 30 ungdomar deltog 

under två veckor i juni. 

Roland Tellebo 
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5.     

Verksamhetsberättelse för Miljökommittén för 2019. 

Miljöansvaret vilar helt på Halmstad Tönnersjö Golfbana AB. Styrelsen för Tönnersjö 
Golfklubb bevakar så att miljöarbetet efterlevs och fortsätter enligt gällande miljökrav. 

Styrelsen tar över miljökommitténs arbete för kommande verksamhetsår.  

Styrelsen. 

 

6.     

Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2019. 

Regel och handicapkommittén har under året haft två medlemsträffar där vi gick igenom de 

nya golfregler som började gälla 1 Jan 2019. Båda träffarna var överraskande välbesökta. 

Kommittén har också i samband med ”Städdagen” bytt ut alla gula pliktområden till röda för 

att på så sätt skapa en mer spelvänlig bana. Vi har i samband med detta utökat 

markeringarna för pliktområdena med röda plattor.  

Matthi Eliasson   Mats Nordvall. 

 

7.     

Verksamhetsberättelse för Damkommittén 2019. 

Damerna har sedan Maj månad haft en stående tid på torsdagar där vi träffats för att spela 
golf. Det har totalt varit ca 17 tillfällen där de som kunnat har träffats kl 17.00 . Vi har använt 
oss av en grupp på Messenger för att kommunicera. Till denna grupp har 16 personer anmält 
intresse. 

I september ordnade vi en hemlig resa för intresserade damer. Denna resa gick till Vinbergs 
golfbana. Det var 7 damer med på resan och efter golfrundan åt vi lunch i resturangen. 
Färden gick sedan vidare till Ståhlboms café i Falkenberg där vi även hade prisutdelning. 

Den 24 oktober bjöds alla damer in att delta i en träff på golfresturangen i Tönnersjö. Det 
blev champagneprovning och lite mat därtill. 

Nästa säsongs upplägg för damernas träffar kommer att diskuteras. 

 Anna Johansson  Irene Mårtensson 



 

6 

8.    

Verksamhetsberättelse för tävlingskommittén 2019. 

 

Med 14 lag och 28 deltagare så rivstartade året med den årliga 2-manna scramblen i 
samband med städdagen den 13/4. 

Städtävlingen följdes av Nationell damdag den 12/5. Tyvärr fick vi ställa in denna tävling då 
det endast kom 8 deltagare. 

Veckan efter körde GeneTölva AB sin trevliga tävling med gott resultat. 8 st 2-manna lag fick 
vi ihop och med lite regn på slutet så var det skönt att komma in till ett överfullt prisbord. 

Efter detta har det spelats 3 tävlingar utanför klubbens regi. Hallands gentlemen och 
Caravan club, vilka hade 2 tävlingar. 

Den 29/6 spelades Shopens dag, en fyrboll/bästboll. Med 42 deltagare och bra väder var de 
flesta nöjda. 

Tönnersjö veckan spelades från tisdag till fredag med 4 olika sponsorer. 
- Solstinget med 3-manna scramble. 84 deltagare.    
- Antikslaget med Irish Greensome. 30 deltagare   
- Bäkmarks Träffen med Tryall. 18 deltagare 
- Restaurangens tävling med 2-manna scramble. 52 deltagare 

 
Den 17/8 spelades Kräftslaget som en 3-manna Scramble och med kräftskiva efter i 
festlokalen. Det var 57 deltagare i tävlingen och fullt på festen. 

Klubbmästerskapet skulle spelas i slutet av augusti men fick ställas in då endast 10 st hade 
anmält sig.   

28/9 spelade vi Korthålsslaget. 2 rundor på den fina korthålsbanan och 24 deltagare. 

I oktober spelades 2 tävlingar. Först var det Tönnersjö Scramble med 68 deltagare och sedan 
var det en sent extra insatt tävling, Red Tee Scramble spelades i bra väder men på en mycket 
regnvåt bana. Det kom 68 deltagare till Tönnersjö Scramblen och 38 deltagare till Red Tee 
scramblen. 

Det gångna tävlingsåret kan kanske enklast sammanfattas som så, att det är Scramble som 
folk vill spela. Då tävlingskommittén var ny och oerfaren så får vi kanske se detta som ett 
läroår och göra vissa saker bättre till 2020. 

TKs förslag till förbättring:   
- Ha ett så klart tävlingsprogram som möjligt i början av feb och publicera det då.  
- Vara tydlig med vilken startform som gäller 
- Se till att kansliet sätter in tävlingarna på hemsidan och skickar ut klubb. 
- Försöka få fram fler sponsorer med bättre prisbord. 
- Anordna en juniortävling. 
- Prata ihop sig med Skogaby och Laholm angående en roterande damtävling. 

 
Joakim Lindberg Kenneth Nilsson David Nilsen 
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9.     

Verksamhetsplan 2020. 

 

Verksamhetsplan för Tönnersjö Golfklubb 2019-11-01 – 2020-10-31. 

Klubben ska verka för att tillvarata medlemmarnas behov och intresse, verka för ökad 

klubbkänsla och engagemang bland medlemmarna. 

Klubben ska fortsätta sitt arbete med att värva fler medlemmar, med lite extra satsning på 

att få fler damer till klubben. 

Klubben vill värna om golfsporten, dels den idrottsliga verksamheten med tävlingar och 

utmaningar, dels golfen som fritidssysselsättning med friskvårdsinsatser och sociala 

relationer. 

Klubbens målsättning är att få fler aktiva juniorer och få fler att tävla på Hallandstouren. 

Arrangera klubbtävlingar. 

Anordna tränings och regeltillfällen för medlemmar. 

Klubben ska arbeta för att få fler medlemmar intresserade av de aktiviteter som anordnas på 

golfbanan. 

Klubben ska fortsätta att verka för ett bra samarbete med HTGAB med det som rör banan 

och dens förskaffning 

 

Styrelsen  
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10.     

Ekonomisk rapport 2019. 
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10 

 

11.     

Budget för 2020. 
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12.     

Revisionsberättelse. 

 

Avser perioden  fr o m 2018-11-01 

  t o m 2019-10-31 

 

Undertecknade revisorer har tagit del av bokföring-verifikat och 

andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomiska förvaltning. 

 

Vi har funnit bokföringen vara i god ordning och tillstyrker därför 

 

att föreningens styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser samt 

 

att balansräkningen fastställs med summa tillgångar per 2019-10-31  på 

120291,46 

 

 

 

        Kjell Gunnarsson       Tony Kirkoff 
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13.     

 

Styrelsen föreslår till årsmötet 2019-12-15 ändringar i 
Tönnersjö GK stadgar. (version 2015)  
 
Dessa stadgar utgör förslag till HFF stadgar vid årsmöte 2019-12-15. Understruken text är tillägg till 
stadgemallen och överstruken text föreslås utgå. 
 
 

15 § TIDPUNKT, KALLELSE  
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av januari 

december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

V A L B E R E D N I N G  
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN  
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga  1 ledamot och väljs av årsmötet.  

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och 

män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.  

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet 

ledamöter begärt det.  

Valberedningen skall senast fyra  2 veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt 

förslag.  

 
R E V I S I O N  
24 § REVISION  
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten 

granska styrelsens arbete.  

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar.  

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem  3 veckor före 

årsmötet.  

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och 

räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 

överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet. 

 

 


