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Tönnersjö GK 

Årsmöte 2020 

Datum: 2021-03-21  Tid: 15.00 

Digitalt årsmöte via ”Microsoft Teams” 

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2020 

1.  Föredragningslista 2020 

2.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 

3.  Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén 2020 

4.  Verksamhetsberättelse för Juniorkommittén 2020 

5.  Verksamhetsberättelse för Miljökommittén 2020 

6.  Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2020 

7. Verksamhetsberättelse för Damkommittén 2020 

8.  Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 2020 

9.  Verksamhetsplan för Tönnersjö GK 2021 

10.  Verksamhetsplan för Seniorkommittén 2021 

11.  Ekonomisk rapport 2020 

12.  Budget för 2021 

13.  Revisionsberättelse 

14. Styrelsens förslag till stadgeändringar. 

15. Valberedningens förslag  
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1.     

Föredragningslista till årsmöte i Tönnersjö Golfklubb  2020. 

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 2020. 

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 2021. 

14. Fastställande av verksamhetsplaner för 2021. 

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 2020 

 

Tönnersjö golfklubb har 416 medlemmar varav 217 är fullvärdiga medlemmar och 140 är 

greenfeemedlemmar. Tillkommer gör anställda, sekundära medlemmar, 

nybörjarmedlemmar samt hedersmedlemmar. 

Styrelsen har bestått av: 

Matthi Eliasson        ordförande 

Roland Tellebo         kassör 

Jan Grundström       sekreterare 

Joakim Lindberg       ledamot 

Christer Thelander   ledamot 

Anna Johansson       suppleant 

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året. Fem av dessa hölls via telefon. 

Under tävlingssäsongen har klubben genomfört nio tävlingar. Antalet startande har varit bra 

i samtliga. En tävling fick dock ställas in pga. för få deltagare. 

Klubbens tränare har varit Christopher Svarvar. Christopher var ny för året och har varit 

väldigt uppskattad av de som deltagit i hans träningar. 

Den årliga städdagen med avslutande 9-håls scramble fick pga. Corona pandemin ställas in 

och ersättas av en städvecka. Styrelsen och bolaget tackar alla som hörsammade vår vädjan 

om att ställa upp och vår-städa banan. 

Styrelsen har gemensamt aktiverat damer, herrar och juniorer i såväl träning som tävling. 

Styrelsen har varit representerad vid Hallands golfförbunds vår och höst årsmöte. 

Klubbens och HTGAB:s samarbete hoppas vi blir ännu bättre under 2021.  

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gjort ideella insatser under Tönnersjö Golfklubbs 

verksamhetsår 2020. Vi vill även framföra vårt tack till Halmstad Tönnersjö Golf AB. 

Tönnersjö 2020-11-06 

 

Styrelsen för Tönnersjö Golfklubb 

Matthi Eliasson Roland Tellebo Jan Grundström 

Joakim Lindberg Christer Thelander 
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3.     

Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén 2020 

Senior Herr golfen startade torsdag 16 april och har spelats varje vecka fram till 17:e 

september med totalt 23 omgångar. Totalt har 27 golfare medverkat under säsongen och 22 

har spelat minst 8 omgångar.                                                                                                                                                  

Årets vinnare av vandringspriset gick till David Nielsen som på de 8 bästa omgångarna med 

en snitts score på 34,8 tog hem segern på ett övertygande sätt. 

2a pris gick till Jan Fernlund med en snittscore på 35,3. Som god 3:a kom Kenneth Nilsson 

med snittscore på 35,6.                                                                     

På årets hemliga avslutningsresa äntrade 27 glada golfare bussen för avfärd till vackra 

Skyrups GK där vi vid ankomst fick en välbehövlig kopp kaffe och en fralla innan vi gick en 18 

håls runda på en mycket trevlig bana. Efter en mycket god lunch och prisutdelning äntrade vi 

bussen för hemfärd. Glädjande var 3 damer med på resan och vi hoppas att det blir fler vid 

nästa resa.  

Väl mött nästa säsong 2021 

Roland Tellebo        Ingemar Mårtensson 

 

4.     

Verksamhetsberättelse för Juniorkommittén 2020. 

Under året har 18 juniorer medverkat fördelade efter ålder på 4 grupper. På tisdagar mellan 

16.00 - 19.00 har juniorerna tränat med 1 timma/grupp med Christopher Svarvar som 

ledare. 

I år har tyvärr Juniorsponsorer minskat från 17 till 13. Vi får försöka få fram förslag till hur vi 

kan få fler sponsorer.   

Stadium SportsCamp: 

Det blev inget SportsCamp i Halmstad i år pga. Covid-19 och Stadium har tagit beslut om att 

lägga ner hela satsningen på Halmstad för kommande år. 

 

Jan Grundström      Roland Tellebo  
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5.     

Verksamhetsberättelse för Miljökommittén för 2020. 

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

Styrelsen. 

 

6.     

Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2019. 

Regel och handicapkommittén har under året initierat en ny indexering av 18-håls banan. 

Den nya indexering följer de riktlinjer som Sv. Golfförbundet rekommenderar. Dessutom har 

nya fasta tee markeringar satts ut på samtliga tee enligt det regelverk som gäller. Fasta 100 

och 150 meters markeringar på fairway har synliggjorts och kontrollmäts. De planerade 

regelträffar under våren ställdes in pga. Corona pandemin. 

Matthi Eliasson   Roland Tellebo. 

 

7.     

Verksamhetsberättelse för Damkommittén 2020. 

Damerna har träffats o spelat 2ggr i veckan, några på dagtid och några på kvällen.  

Det har fungerat bra enligt alla! 

Några var med på golfresan till Skyrup tillsammans med herrarna, det var mycket trevligt. 

Damerna hade gemensam avslutning med tävling på korthålsbanan, vilket fungerade mycket 

bra! 

Därefter fika i matsalen och information av Monica Heiner från Hallands golf förbund, vilket 

var uppskattat och många fick sina frågor besvarade. Prisutdelning och lite mat o 

vinprovning hanns också med! 

Nästa år börjar vi igen, med en dag i veckan, troligen torsdag kväll, helst alla gemensamt, får 

se vad pandemin tillåter. 

Tack för en trevlig golfsäsong! 
 

Anna Johansson  Irene Mårtensson 
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8.    

Verksamhetsberättelse för tävlingskommittén 2020. 

 

Resumé av tävlingssäsongen 2020 

Vår säsong startade den 3/7 med Golfresan on Tour, vilken vanns av hemmaspelarna Jan 

Grundström och Joakim Linberg.  Första pris var en golfresa till Polen. 

För övrigt så var tävlingen ovanligt välbesökt för att vara bara 3 dagar in på den släppta 

datumen för tävlingar. Det kom 64 deltagare och 32 lag.  

Detta var en uppskattad tävling av många med ett fint prisbord och extra tävlingar i 

tävlingen som på green vid 2an och utlottning på startavgiften. 

Vår förhoppning är att vi får en ny tävling till nästa år. 

Nästa stopp i kalendern blev vår förstärkta golfvecka. ”Tönnersjö Veckan” 

Vädret var skönt och det utlovade regnet dök upp först på fredagens tävling. 

Vi flyttade ”Shopens Dag” till måndagen den 20/7 då dess ursprungliga datum brann inne 

pga. en influensa.  Veckan började med en fyrboll/bästboll och det kom 40 deltagare och 20 

lag.  

Sedan kom vår tremanna scramble, ”Solstinget” med 86 deltagare och 31 lag. 

Därpå följde ”Antikslaget” och lite färre deltagare men ändå en väldigt trevlig tävling med 24 

deltagare. 

Torsdagens ”Tryall” blev tyvärr inställd pga. för lågt deltagare antal. 

Fredagens 2-manna scramble, ”Restaurangens dag”, gick i regnets tecken och ändå trotsade 

60 personer vädrets makter. 

 

1/8 spelades ännu en flyttad tävling från våren, nämligen Red Tee scramble. 

En väldigt trevlig upplevelse att som Gul-tee spelare få uppleva banan på ett helt annat vis.  

Detta tyckte även de 68 deltagarna som i stekande sol kände sig manade att ta sig an banan. 

Vi hade t.o.m. en deltagare som fick avbryta med vätskebrist. 

 

15/8 Kräftskivan blev även den spelad i god ton och vackert väder.  

Dock ställdes tävlingens efterföljande fest in. 

29/8 Var det dags för Klubbmästerskapet. 

Många klasser som av golfförbundet stipulerat var förberedda. Dock blev deltagarantalet 

riktigt dåligt trots vackert väder. Trots införskaffandet av 2 st. ståtliga bucklor till Herr o Dam 

mästarna och en massa plaketter. 

Men numera har vi en Herr klubbmästare i Daniel Ahrling. 

Tyvärr så hade vi inte en enda kvinna med i startfältet, men vi hoppas och tror att 2021 blir 

året då vi får större antal deltagare. 
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3/10 

Tönnersjö Scramble spelades med rekord många deltagare, hela 94 st. deltagare och 48 lag. 

Tävlingsledningen fick förstärkning av Jan Grundström som fick göra startlistan och vara med 

och registrera resultaten. Det bådar gott inför 2021! 

Vind var dagen samtalsämne. Vi i TL som startar tidigt fick en lagom dos. De efter oss fick en 

ökande del av vädret. Samtliga kombattanter erkände sig besegrade av vädret och banans 

makter i klubbhuset efter tävlingen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detta blev den tuffaste och svåraste tävlingen om 

man ser till yttre förhållande. 

 

10/10  

Korthålsslaget spelas även den som 2-manna scramble.  

Vi var 3 lag i A-klassen och 9 lag i B-klassen Alla kämpade på i höstvädret som växlade hela 

dagen. Precis som spelet. 

Väl inne i hamn så var det gott med en lunch i restaurangen. 

. 
 

Joakim Lindberg Kenneth Nilsson  
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9.     

Verksamhetsplan för Tönnersjö Golfklubb 2020-11-01 – 2021-10-31. 

Klubben ska verka för att tillvarata medlemmarnas intresse samt verka för ökad klubbkänsla 

och ökat engagemang bland medlemmarna. 

Klubben ska fortsätta sitt arbete med att värva fler medlemmar, fortsätta att jobba för att få 

fler damer och juniorer 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. 

Fortsätta att anordna träning- 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 för Tönnersjö Golfklubb 
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10.     

Verksamhetsplan för Senior kommittén 2021 

Vi kommer att fortsätta jobba med att Seniorgolfen ska vara en trevlig sammankomst för alla 

golfare Dam/Herr i vårt upptagningsområde så att vi kan locka fler potentiella medlemmar 

till Tönnersjö GK. 

Vi har en önskan att alla kan träffas för lottning innan vi går ut för spel men pga. den 

pågående covid-pandemin får vi se närmare vår-starten vilka möjligheter vi har. Vi får se 

vilka rekommendationer från SGF och staten som gäller då. 

Seniorgolfen kommer att pågå under sommaren 2021 utan uppehåll så alla har möjlighet att 

uppnå minst 8 omgångar för att fylla kvoten för tävlingen. 

Startdatum för seniorgolfen kommer att beslutas om under vintern och läggas ut på 

hemsidan. 

Seniorgolfresan 2021 kommer att planeras av både Dam- och Seniorkommittén. 

Seniorkommittén välkomnar alla förslag till förbättringar.  

 

Seniorkommittén 

Roland Tellebo  Ingemar Mårtensson 
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11.     

Ekonomisk rapport 2020. 
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12.     

Budget för 2021. 

Period 2020-11-01 – 2021-10-31 
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13.     

Revisionsberättelse. 
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14.     

 

Styrelsen föreslår till årsmötet 2020 ändringar i  
Tönnersjö GK stadgar. (version 2019)  
 
Dessa stadgar utgör förslag till HFF stadgar vid årsmöte 2020-12-06. Understruken text är tillägg till 
stadgemallen och överstruken text föreslås utgå. 
 
 

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 tre 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 två veckor före årsmötet. 
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15.     

Valberedningens förslag inför Årsmötet med Tönnersjö GK 2020 

Ordförande för mötet  Stig-Olof Fredriksson 

Sekreterare  Annika Juuso 

Ordförande 1 år  Matthi Eliasson, omval 

Styrelseledamot 2 år  Anna Johansson, nyval 

     Jan Grundström, nyval 

Suppleant 1 år  Iréne Mårtensson, nyval 

Revisor 1 år  Tony Kirkhoff, omval 

   Jan Fernlund, nyval 

Revisor Suppleant 1 år  Annika Juuso, omval 

Tävlingskommitté  Joakim Lindberg, omval sammankallande 

    Jan Grundström, nyval 

Seniorkommitté  Roland Tellebo, omval sammankallande 

     Ingemar Mårtensson, omval 

Juniorkommitté  Lina Andersson, nyval sammankallande 

     Roland Tellebo, omval 

Damkommitté  Anna Johansson, omval sammankallande 

Iréne Mårtensson, omval 

Regel- & Handicapkommitté Matthi Eliasson, omval sammankallande 

    Roland Tellebo, omval 

Justerare   Lasse Andersson   

   Ingemar Mårtensson 

 


