Årsberättelse för verksamhetsåret 2016
Styrelsen för Friiberghs Golfklubb kan härmed avlägga följande rapport för
verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2016
Styrelsen och valda funktioner
Ordförande
Kassör
Sekreterare

Anders Jarl (tillika FBG Golf AB samt AU)
Kjell Gustafsson (tillika FBG Golf samt AU)
Kristina Thern (tillika FBG Golf AB samt AU)

Ledamöter

Petri Suomela, marknad (tillika FBG Golf AB)
Olle Samson, byggnader (tillika FBG Golf AB)
Peter Sandberg, bana (tillika FBG Golf AB)
Bernt Sahlberg, klubbverksamheten GK

Suppleanter

Willy Nilsson, ansvarig miljöarbetet
Marie Keller, klubbverksamheten GK

Revisorer

Tommy Helmerskog
Väino Vimberg
Leif Ahlström

Revisorssuppleant
Valnämnd

Ronny Svensson, sammankallande
Ronnie Bengtsson
Olle Samson (Styrelsens representant)

Operativ personal
Kansli / Ekonomi

Caroline Ekman

Reception

Ulla-Britt Jarl, Rasmus Lundqvist

Greenkeeper

Stefan Törnberg, t o m maj
Olle Wallin, tf maj – augusti
Håkan Thern, fr o m september

Övrig banpersonal

Joanna Brisegård, Anders Wallin och Hans Dolck
samt ideellt arbete av Bo Engman och Ronnie Bengtsson

Restauratör

Viggo Erazo med egen personal

Tränare

Calle Järrel, PRO
Fredrik Jacobsson, Ungdomstränare
Viktor Jensen, ass Ungdomstränare

Medlemmar
Konkurrensen om golfspelare ökar och tyvärr fortsatte den negativa utvecklingen för
medlemmar under säsongen 2016, trots att golfen i hela Sverige visade på en ökning.
Vi har även svårt att behålla våra juniorer vilket naturligtvis också är en direkt konsekvens av
att en eller två föräldrar slutar.
Mellan åren 2014-16 har vi tappat 78 st medlemmar varav nästan samtliga var aktiva 2014
enligt statistiken. Under samma tid har dock antalet aktiva juniorer ökat med 4 st.
Ett stort antal medlemmar är dock passiva med anledning av de regler som gäller spelrättsmedlemmar. Det förhållandet tror vi kommer att ändras med anledning av de beslut vi tog
höstmötet 2016 kring spelrätter och som kommer att följas upp av ett beslut om nya års- och
spelavgifter som styrelsen hoppas kommer att gå igenom vid kommande vårmöte.

Möten
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten samt nio AU-möten där även
Caroline Ekman ingår, för att leda det operativa dagliga administrativa arbetet eftersom vi
idag saknar en klubbchef för detta. Utöver detta har även ett antal ledningsgruppsmöten
genomförts med Kjell Gustafsson som styrelsens representant, med uppdraget att samordna
det dagliga arbetet mellan kansli, reception, bana och restaurang.
Tyvärr genomfördes inga samordningsmöten för klubbarbetet med medlems- utbildning och
tävlingsfrågor.
Administration
Arbetet och inarbetade rutiner fungerar bra. VI har dock kompletterat rutinerna med att införa
en avtalspärm för bättre kontroll av samtliga avtal och framförallt uppsägningstider.
Styrelsen beslutade också om att följa rekommendationer om konfidentiella styrelseprotokoll.
Istället infördes månadsbreven för att regelbundet hålla våra medlemmar informerade om de
frågor som diskuteras och beslut som tas inom styrelsen. Våra anställda får samma och
förstås lite mer detaljerad information vid regelbundna AU- och ledningsgruppsmöten.
Ekonomi
Efter höstmötet 2015 florerade ett flertal frågor om framtiden som kan sammanfattas i oro
bland medlemmar och bristande förtroende för klubben och därmed styrelsen, som fått
ansvaret att företräda klubben. Direkt efter valet inledde styrelsen arbetet med att försöka
beskriva de händelser och beslut som orsakat problemen de senaste åren.
Vi insåg då att vi inte längre kunde spara oss ur krisen och beslutade oss för att till fullo satsa
på banans kvalitet medan det fanns tillräckligt med kapital, engagerade banarbetare och
lojala medlemmar som skulle kunna bidra med tid. Vi valde att lägga fokus på de styrkor och
möjligheter som trots allt finns; En omtyckt bana i fantastisk miljö och i omedelbar närhet till
en av Sveriges mest ansedda kursgårdar, Friiberghs Herrgård.
Det stora kapitaltillskottet till driftbolaget under 2016 kan i princip helt och hållet tillskrivas de
stora personal- och maskinkostnader under året genom en ökning av arbetstiden på banan
med ca 25 % samt investeringar i maskiner och redskap samt andra viktiga åtgärder som
monteringen av vildsvinsstängsel och projekteringskostnader för dammprojektet.
Banan
Under våren fick vi besked om att projektledaren för våtmarksprojektet, Morgan Johansson,
inte kunde åta sig projektet mer varvid Peter Sandberg kontaktade Hushållningssällskapet i
Uppsala, Sören Eriksson, som ritade om två av dammarna innan han lämnade in ett nytt
projektunderlag till Länsstyrelsen. I december fick vi startbesked om stöd för projektet.
Grävarbetet har följts av flera via Facebook och givit en massa ”likes”.
I Vision 2020 är det slutliga generella målet att öka banans kvalitet genom fler arbetstimmar i
kombination med ett mer effektivt arbete. Samtidigt ska åtgärderna bidra till mindre tid för att
leta efter bollar och därmed ett snabbare spel, utan att minska banans svårigheter.
Sommaren 2016 ökade vi antalet totala mantimmar per vecka för banarbetarna med ca 25 %
till 120 timmar mot tidigare ca 95 timmar. Även maskinparken har uppdaterats med service
och reparationer och för att bättre kunna ta hand om våra greener, köptes en begagnad
hålpipare samt en vält. Redan under hösten fick vi kvitto på att vi satsat rätt.
Ett stort tack till Stefan Törnberg för alla åren du arbetat på klubben, framförallt för ditt stora
ideella engagemang du visat utanför det som funnits med i din arbetsbeskrivning.
Tack även till Olle Wallin som tog rodret efter Stefan och fram till dess att Håkan Thern
kunde axla ansvaret som ny ansvarig greenkeeper vid slutet av sommaren.
Byggnader
Under 2016 monterades vildsvinsstängsel från strandkanten nedanför tee hål 7 och runt hela
banan fram till nätet bakom greenen på hål 1. När dammprojektet är klart ska stängslet

byggas vidare fram till Jonstams hästhage bakom green på hål 12. Arbetet har varit och är
tungt varför det finns all anledning att särskilt tacka dem som ingår i det arbetslaget.
Under året städades och rensades det i de gamla bodarna vid rangen samt i olika utrymmen
som under åren använts av kansli, reception och kök som lager. Den ena av bodarna har
gjorts om till mötesrum och kontor/förråd för PRO och ledare för juniorerna.
Miljöarbetet
Klubbens miljöarbete styrs sedan några år av ett miljödiplom som inkluderar allt från
hantering av kemikalier för banan till sopor och köksavfall.
I ansvaret kommer i fortsättningen även att ingå åtgärder för att spara energi, som är en
mycket stor post hos oss p g a de elbehov som finns för kontor, kök, restaurang, verkstad
och sist men inte minst bevattningen av banan.
Marknad
Sponsorarbetet, och intresset från företag, är till stor del beroende av hur det allmänna
intresset från medlemmar och gäster är för banan och klubben. I det avseendet har
Marknadskommittén gjort ett fantastiskt jobb i de avtal som tecknades under 2016.
Klubbverksamheten
I den nya organisationen finns en tydligare uppdelning av ansvaret mellan det inre viktiga
arbetet mot klubbens medlemmar och det större ansvaret att driva och förvalta det långsiktiga och operativa ansvaret inom driftbolaget FBG Golf AB, med särskilt fokus på arbetet
och utveckling av vår golfbana. Det påverkade klubbarbetet under 2016.
Arbetet inom de olika kommittéerna sköts dock på ett fantastiskt sätt av flera engagerade
personer även om det tyvärr inte genomfördes några samordningsmöten för junior-,
utbildnings-, medlems-, senior-, dam- och tävlingskommittéerna.
Det stora frågetecknet, som också påverkade flertalet av våra yngre medlemmar, var hur det
skulle bli med PRO och tränare under 2016. Eftersom dåvarande tränare Patrick Ödqvist
krävde en heltid under säsongen 2016, fanns inga möjligheter för oss att skriva avtal med
honom. Istället inleddes panikarbetet med att hitta en etablerad PRO som skulle kunna
erbjuda viss tid på vår klubb varvid PRO Calle Järrel knöts till Friiberghs GK. För att säkra
träningen av juniorer avtalades att Fredrik Jacobsson och Viktor Jensen, båda PGA-spelare
på bl a Nordea Tour, tillsammans skulle ansvara för juniorträningen. Säsongen avslutades
tyvärr med att samma problem gäller inför 2017, vilket verkligen skadar förtroendet.
Junior- och seniorkommittén har inlämnat egna berättelser för 2016.
Avslutning
Vår absolut viktigaste funktion som styrelse är att få medlemmars fulla förtroende för den
verksamhet som bedrivs. De senaste två åren har handlat mycket om olika syn på hur en
klubb ska skötas och vad som är den egentliga uppgiften vi fått av årsmötet.
Vi har valt att satsa oss ur krisen: Att återgå till den status och det goda rykte klubben hade
för ett tiotal års sedan, då också ekonomin och stabiliteten var en helt annan än idag.
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