
Referat från Ronneby Golfklubbs 64:e årsmöte. 

Ronneby Golfklubb höll måndagen den 30/11 sitt 64.e årsmöte. Det var ett annorlunda möte, då det 
var klubbens första årsmöte, som hölls digitalt. Närvarande i klubbhuset var endast 8 funktionärer, 
på rekommenderat behörigt avstånd från varandra. Övriga medlemmar kunde från valfritt ställe 
medverka genom internet. Sammanlagt var det ca 50 medlemmar, som deltog, så en hel del av 
klubbens närmare 900 medlemmar avskräcktes möjligtvis av de tekniska hinder som man kan 
uppleva. Närmare 900 medlemmar innebär att Ronneby GK är kommunens största idrottsförening 
och en viktig arena för Ronneby Kommun. 

Tekniken visade sig fungera utmärkt och årsmötet kunde genomföras på ett smidigt sätt. 

Till ordförande för mötet valdes Thommy Persson och till sekreterare Kristina Jonsson 

Mötets väsentligaste uppgifter var att redovisa en återblick på den gångna säsongen utifrån 
verksamheten och ekonomin, att fastställa en verksamhetsplan för 2021, att fastställa årsavgifter och 
övriga avgifter 2021, samt att välja en styrelse för det nya året. 

ÅTERBLICK 
Vid återblicken, som presenterades av klubbchef Emma Dahl, konstaterades naturligtvis att den 
pågående pandemin dominerat verksamheten, men på både gott och ont. Att pandemin är en tragisk 
händelse både nationellt och internationellt är alla överens om, men det går trots det att hitta vissa 
ljuspunkter för klubben och för golfspelet. 

Golfen har på ett naturligt sätt kunnat hitta sin plats i den profil på aktiviteter, som FHM 
rekommenderat och efterlyst. Motion utomhus, med fysiskt avstånd och social samvaro, 
Dessa förutsättningar har lockat till mer golfspel än någonsin på Ronnebys vackra golfbana. Det har 
spelats hela 22635 rundor golf 2020, att jämföra med föregående års 15917 rundor, en ökning med 
ca 42 %.  

Året har också inneburit en rekordartad tillströmning av nya medlemmar och av nybörjare. Ca 165 
nya sammanlagt. Antalet juniorer har fördubblats.  
Detta har, tillsammans med ökad aktivitet från alla andra medlemmar, inneburit ökade intäkter på 
flera sätt. Främst i form av nya medlemsintäkter, ökat gästspel, användandet av rangen, hyra av 
golfbilar och från den 1/7 en ökad uthyrning av klubbens ställplatser för husbilar. Klubbens 
försäljning av golfutrustning och kläder har gått betydligt bättre än de senaste åren, vilket tacksamt 
noterades av mötet. 

Allt detta har också inneburit att personalen har fått slita hårt, både på banan och med 
administrationen. Tack vare deras insatser och dessutom alla uppoffrande ideella insatser, har det 
gått att hantera den ökade aktiviteten på ett bra sätt. 

Rekryteringen av en ny klubbchef, Emma Dahl, och Bergslagskrogen återetablering i restaurangen har 
också bidragit till årets positiva resultat och ett kraftigt ökat besöksantal på klubben. 

En mängd förbättringar, renoveringar, ombyggnader och nybyggnader har höjt kvalitén och finishen 
på såväl byggnader, som på banan. Bland annat har Klubbhuset målats om, omklädningsrummen 
renoverats, restaurangen renoverats, några tees byggts om, bevattning och dammar renoverats, men 
framförallt har arbetet fortsatt med banans ”Masterplan”, dvs banans långsiktiga utveckling. 

 



VERKSAMHETSPLAN 2021 
Styrelsen föreslog en fortsatt utveckling av banan enligt ”Masterplan”, personalutveckling, en höjning 
av finishen på hela anläggningen, nytt styrsystem för bevattningen, utveckla och bygga till 
restaurangens lokaler, enligt Bergslagskrogens behov. Rekrytering av nya medlemmar och sponsorer 
ingår också i planerna. 
Förhoppningsvis kommer vi så småningom ur pandemins grepp och då kommer tränings- och 
trivselaktiviteter för alla medlemmar att återupptas. 
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

EKONOMI och AVGIFTER 
Ekonomiansvarig Ronny Pettersson gick igenom ett prognostiserat resultat för 2020, med vissa 
reservationer. Året överträffar, med råge, den lagda budgeten och årets resultat kommer att bli 
bättre än förväntat, med tanke på omständigheterna. 

Utifrån detta presenterades en försiktig budget för 2021, med tanke på pandemin. Budgeten 
godkändes av mötet. 

Med detta som bakgrund föreslog styrelsen oförändrade årsavgifter för 2021, vilket innebär 5200kr + 
300kr i städavgift.  
För hyra av golfbil, rangekort och skåp föreslogs smärre justeringar, men inget dramatiskt.  
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

VAL 
Val av styrelse för 2021. 
Valberedningens förslag: 

Ordförande för 1 år 
Thommy Persson, omval. (5:e året) 

Ledamöter omval på 2 år 
Gunnar Cornelius V. ordf. och senioransvarig 
Stefan Schmidt Tävlingsverksamheten 
Nils Ottosson  Fastigheter 
Tomas Håkansson Banan 
Ronny Pettersson Ekonomi 

Ledamöter, kvarstående 1 år 
Peter Roslund  Medlemsaktviteter 
Robert Petersson Ungdomsverksamheten 
Hendrik Holm  IT- och Information 
Kristina Jonsson Sekreterare och Shop 

Suppleanter, kvarstående 1 år 
Lena Hammarlund Medlem 
Magnus Abrahamsson Personal och Marknad 

Medlemsrepresentant i styrelsen och ägarombud i Ronneby Golfanläggning AB för 1 år 
Lars Hörngren 
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 



 
 
 
PRISUTDELNING 

Mötet avslutades med prisutdelning för 2020 års klubbmästare, samt en avtackning: 

 

Klubbmästarna gratulerades med en vacker glasstatyett och en rungande applåd. 

 
Sista punkten på mötet bestod av en avtackning av mångårige tränaren och Klubbchefen Johan 
Bjerngren. Han tackades för ett väl utfört arbete i klubben under 17 år och klubben önskar honom 
lycka till på sitt nya arbete i Trummenäs GK. 

 

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat 

 

Avsändare: 

Thommy Persson 
tel 0708-787479 
thommy.persson48@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


