
V Ä L K O M M E N  T I L L  Å R S M Ö T E

Torsdagen den 23 mars kl 19:00
 
 

Din anmälan gör du till kansli@tranasgk.se med:
Namn, Golf-id och eventuella allergier senast den 20 mars.

Klubb-info



 

Ärendelista:

 

Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. som jämte ordförande ska 
justera mötesprotkollet
   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

   
   Mötet öppnas

1.
2.
3.
4.
5.

6.
          b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det
              senaste räkenskapsåret.
          c) Information om investeringar och större arbeten
    7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
        verksamhets-/räkenskapsåret
    8. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av
        överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
    9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionen avser     
   10. Val av:
          a) Klubbens ordförande. tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
          b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
          c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
              av1 år
         d) 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får ej styrelsens ledamöter
              delta
         e) Valberedningen
         f) Ombud till GDF-möte
    12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
         Information om drogpolicy, likabehandlingsplan, krisplan och klubbens
         arbete enligt barnkonventionen.
   13. Övriga frågor
   14. Mötet avslutas

2023-03-23



Årsbokslut 2022

Allmänna upplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelser i bokföringslagen. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde och fodringar till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas blir betalt.

Resultaträkning

Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Avkskrivningar
Byggnader och markanläggningar skrivs av med mellan 2- och 5% per år. Inventarier skrivs av med 5% till 20% per år. 
Övriga inventarier med beräknad livslängd under 3 år kostnadsförs direkt.

 



Balansräkning Tranås Golfklubb

Balansräkning Tranås Golf AB



Befattning Namn Nyval/OmvalAntal år

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 
inför årsmöte Tranås GK 2023-03-23

Ordförande                Karin Ljungmark Malmström                    

Ledamot                    Magnus Segersson         

Ledamot                    Madlene Hagström

Ledamot                    Harald Åhagen                                 

Ledamot                    Malin Ekeflo            

Ledamot                    Peter Ekström                                                

1år

2år

2år

1år kvar

2år

1år kvar

1år kvar

1år

Omval

Omval

Omval

Omval

Omval

Ledamot                    Björn Pettersson    

Suppleant                  Ebba Asp   

Suppleant                   Vakant 1år Nyval

REVISOR
baks & co ab Kenneth Svensson 1år  Omval
baks & co ab Oscar Landsjö 1år  Nyval



Årsberättelse för Tranås Golfklubb

Verksamhetsåret 2022-01-01 till 2022-12-31
Under året har följande styrelse, suppleanter och kommittéer arbetat:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga styrelseledamöter
Suppleanter
Arbetsutskott
Revisor
Revisorssuppleant

Karin Ljungmark Malmström
Björn Pettersson
Malin Ekeflo
Peter Ekström
Magnus Segersson, Harald Åhagen, Madlene Hagström
Ebba Asp, Mattias Lägermo
Karin Ljungmark Malmström, Peter Ekström, Malin Ekeflo
Kenneth Svensson, Cristina Rofors
Catherine Osbeck, Ulla Blomqvist

Kommittéer verksamma under styrelsen och resp. kommittéansvarig:

TÄKO
Bankommittén
Juniorkommittén
Damkommittén
Gamla Grabbar
Sponsorgruppen

HCP-kommittén
Byggnadskommittén
Regelansvarig
Distriktsdomare
Valberedning

Kansli
Banan

PRO/Shop

Madlene Hagström, Morgan Roslinger
Jonas Buerling
Thomas Karlsson
Marie Engsén, Cinna Clasén, Madlene Hagström
Lennart Swenson
Elin Karlsson, Lars Asp, Hans Carlsson, Mikael Magnusson,
Björn Pettersson, Karin Ljungmark Malmström
Kent Irebo
Mattias Lägermo
Johan Andersson
Vakant
Lars Asp - Ordförande, Jens Igemark, Linus Quist 

Elin Karlsson, Andreas Bodin, Karl Ragneby, baks & co ab
Torgny Pettersson, Robert Hellerfelt, Hans Backer, Erik Lagg, 
Kenneth Henningsson, Jörgen Andersson, André Samuelsson
Karl Ragneby, Andreas Bodin

Anställda under året 2022

Under året har följande personer vart anställda eller hyrts in:
Torgny Pettersson är anställd av Tranås GK som headgreenkeeper.
Elin Karlsson är anställd av Tranås GK som Ekonomiansvarig.
Kansliet bemannades av Karl Ragneby och Andreas Bodin.
Stina Bengtsson och Lisa Millestad har under säsongen varit timanställda lokalvårdare.
Genom avtal med Montico har följande personal arbetat på banan:
Erik Lagg, Hans Backer, Kenneth Henningsson, Jörgen Andersson, Robert Hellerfelt, 
Marcus Clarke, André Samuelsson.



GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR PÅ BANAN

Nyplantering av björkar på flera hål bla 11,13.
Stenar är borttagna på höger sida vid 150m på hål 3. Även utjämning av marken på vissa delar.
Anläggning av hybridgräset på Tee hål 5.
Röjning på hål 1 vänstra sida.
Röjning i dungen mellan 10,15,18.
Röjning utmed 16 vänster sida.
Nya utslagmattor på korthålsbanan.
Påbörjade nya röda tee på hål 1, 13, 18.
Förbättring av gångvägar på bla hål 7 och 12/13.
Övningsbunkern har varit i dåligt skick och har nu lagts igen.
Tee renoverad på hål 9.
Rensning av vattendrag hål 3/4 samt hål 11.

DU BEHÖVSDU BEHÖVS
STÄDDAGARSTÄDDAGAR

1 april1 april
&&

15 april15 april

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR PÅ FASTIGHETERNA
I samband med två vattenskador i omklädningsrummen renoverades både toaletterna och duscharna.
Det blev en uppgradering av allt så som: en golvbrunn för varje dusch, nya duschväggar, nya dusch set.
Klinker på golv och kakel på väggar.
Nytt undertak.
Ny inredning & speglar.
Dörrar har folierats/renoverats.
Ny golvbeläggning även utanför Täko.
Ny belysning.
Större omklädningsrum pga. flytt av vägg.

Ny belysning.

Fastighetens avloppspump som pumpar upp till kommunens avloppsnät byttes ut efter att den slutat fungera .

Samtliga tak med betongtakpannor rengjordes och målades.

Restaurangköket

Avloppspump

Takrenovering

Stort tack till de idéella krafter som lagt ner tid och kraft på vår bana och våra fastigheter.



Välkomna på upptaktsmöte tisdagen den 21 Mars klockan 18.30.
Det kommer serveras soppa med kyckling, röd curry, grönsaker och kokosmjölk med hembakat bröd
och vispat smör, bubbelvatten, kaffe och kaka till en kostnad av 150kr.

Ordförande Karin Ljungmark-Malmström kommer och presenterar sig och informerar om "nya" Tranås GK,
Cinna Clasén informerar om Damligan, Madlene Hagström presenterar nytt system i Git och tisdagsgolfen,
Gulli Kaaling pratar om Seniora och Madlene Hagström samt Anna Weiström kommer att informera om
 säsongens nya Golfregler.

Enligt tradition så ordnar självklart klubben en modevisning och presentation av säsongens utbud i shopen!
Fina erbjudanden utlovas! Vi har även vår säljare Nina från Daily Sports på plats som visar sina
produkter lite extra.

Anmälan senast 13 Mars.
Till: agnetasjogren@gmail.com
Eventuella allergier meddelas vid anmälan.

Damkommittén - Upptaktsmöte

Vårmöte Gamla Grabbar

JUNIORER - SE HIT!

Presentation av säsongen 2023. Spelprogram, nyheter och avslutningsresan m.m.

Är du +60 och har tid för golf mitt i veckan?
Gamla Grabbar spelar på tisdagar. 
Säsongstävling, två klasser, 6 bästa resultaten under säsongen räknas. 
Vill du veta mera? 
Kom på vårt vårmöte eller kontakta Gamla Grabbars ordförande
Lennart Swenson - 070-753 86 35 - lennart.swenson@boxholmmail.se
eller tävlingsansvarig Tomas Carlsson - 070-570 36 04 - carto@telia.com

Besök gärna Gamla Grabbars hemsida för mer information.
https://golfveteraner.wordpress.com

 

23 mars kl. 17.30 -Norrabykrog

11-13 April (Hcp 36 eller lägre)
13-14 April (Hcp 37-54)

Äntligen är det dags! Vi startar träningssäsongen för våra juniorer med ett Påskläger:

Vi ser lägret som ett perfekt tillfälle för er juniorer att träffa Niclas och Lars som kommer att leda träningarna 
under året och vice versa. 
Anmälan gör du till: Niclas@tranasgk.se med ämnesrad: Påskläger
Kostnad: 500kr/per junior ink. 2 lunch.
Vill ni hyra junior klubbor och bag för säsong 2023 meddela i god tid till Lars eller Niclas.

mailto:agnetasjogren@gmail.com
mailto:lennart.swenson@boxholmmail.se
mailto:carto@telia.com
https://golfveteraner.wordpress.com/


Tävlingskommittén

Tävlingsprogram 2023

Täko har tillsammans med Sponsorgruppen landat i följande tävlingar för 2023.
Vi har flera spännande nyheter och tävlingssponsorer att presentera och vi ser fram emot en härlig tävlingssäsong 
tillsammans. Mer information kring tävlingarna, spelformer, tider, nyheter m.m. kommer att komma längre fram men 
så länge får ni en liten blänkare här:

14 maj

6 juni

1 juni

19 juni

24 juni

9 juli

Malmqvist Guldpoäng

Skobes Bil 

Damtävling Singel

Greensome
Näringslivsgolfen Lagtävling

Teen Cup kval Juniortävling Singel

Colorama Midsommarmixd Lagtävling

Generationspokalen Bästboll

24 juli

Tranås Golfvecka
Tranås GK AW-golf Partävling Scramble

25 juli The Flying Dutchman Bästboll

26 juli Handelsbanken/Godisslaget Greensome/Juniortävling

27 juli

12 juni Stora Damdagen Damtävling singel

ELON Bästboll

28 juli Tranås Golf Academy Greensome

29 juli Garys men&women 4-manna scramble

12-13 aug KM slag & HCP Singel

20 aug Donnia Skinn Välgörenhetsgolfen Mer info kommer

3 sept OEM Poängen Bästboll

7 okt Norraby Mixed Lagtävling

1 okt

Nyhet
Under hela året kommer en helt ny tävling spelas. 
Alla hcp-grundande rundor i Gamebook kommer resultera i en eclectic tävling vid namn K-con eclectic.
Mer info kommer.

Förändringar kan förekomma

Tisdag- och onsdagsfinal Singel

Tranås GK Business Club
Tranås Golfklubbs Business Club är samlingsnamnet på vår verksamhet för våra sponsorer och våra nätverkande 
företag runt om och i Tranås. Vi erbjuder nätverksträffar i form av golf med efterföljande frukost/lunch. 
Vi ser det som ett smart sätt att skapa nya bekantskaper, framtida affärsmöjligheter och chansen till att 
bli en bättre golfare!

Vill ert företag bli medlem i vår nya Buisness Club?
Aktiviteter, nätverksträffar och spel fr 5.000kr
Mer information hittar du på vår hemsida men du är också hjärligt 
välkommen att ta kontakt med vår sponsorgrupp genom kansli@tranasgk.se

Första nätverksaktiviteten för säsongen går av stapeln den 21 april med 
presentation av den kommande Business Club säsongen och andra 
spännande nyheter. Missa inte detta!



VÄLKOMNA!
6-10 april har vi Grand Opening i vår nyrenoverade reception & shop och öppet hus i 
studion. Vi kommer bl.a. att visa upp nyheter ifrån våra leverantörer och hur vi gör en 
custom fitting. 

Vi har fått många nyfikna frågor ang. shopen. Vi kan nu meddela att Tranås GK numera är en 
fullskalig Golfstore shop som är medlemsägd. Som Golfstoremedlemmar erbjuder vi ett bra utvalt 
sortiment, marknadens bästa bonusprogram för alla kunder med upp till 8% i bonus och ett 
garanterat lågt pris för din inköpstrygghet. Ett sortiment av klubbor från Titleist, Cobra, Ping och 
Callaway och på klädsidan finns Daily Sports, FootJoy, J.Lindeberg och Puma. Vi har även ett 
urval Tranås GK-loggande kläder från Footjoy.

Niclas och Lars erbjuder under Grand Opening fria custom fittnings, bara för att ge dig de bästa 
råden och utprovningsalternativen vid köp av nya klubbor.
 De erbjuder även lektioner och kurser under säsongen som ”Ett bättre närspel”, ”Boost Your 
Game” och nybörjarkurser. Utbudet finner ni på hemsidan under ”TRÄNA” och bokning sker via 
receptionen, shopen eller via Timecenter på webben.

Följ oss på sociala medier för att vara med där det händer, vilka event vi har, vilka erbjudanden 
och annat roligt som händer under säsongen, vi finns under namnet Tranås Golfklubb. 

Vi får en ny kortterminal/app för bollar på rangen och den heter GolfMore.
Mer info kommer i nästa nyhetsbrev. Alla ni som har kort kvar från förra säsongen kommer in till 
oss så hjälper vi er med att föra över det till det nya. Rangen öppnar när vi installerat den nya 
kortterminalen 24 mars, nya bollar är beställda och kommer fyllas på till Grand Opening. 

Tranås Golfklubbs nya shop & reception



Äntligen har vi öppnat dörrarna för säsongen och ännu roligare är det att vi får ta emot er i fina  
nyrenoverade lokaler. Det har vart många hjälpsamma och arbetsamma händer som gjort detta 
möjligt och vi vill rikta ett stort tack till de Tranås GK medlemmar, sponsorer och leverantörer 
som vart här under projektets gång. Tack! Det kommer under året hända fler spännande nyheter 
som vi ser fram emot att visa upp för er.

Framöver nu kommer det att serveras Dagens Lunch måndagar-fredagar mellan kl 11.30-14:00.
Köper du ett 10-kort tjänar du 25kr/lunch.
Vi har investerat i ett nytt betalsystem, så ni som gäst får betala direkt vid beställning,
Enkelt och smidigt!

ÄNTLIGEN BRUNCH - Boka ditt bord redan nu!
Som vi har längtat! Under april månad med start lördagen den 1 april kommer vi att servera 
Brunch här på krogen. Vi kör lördagar-söndagar inklusive Påskhelgen. Det kommer finnas allt 
mellan Egg Benedict, Najadlax med peppararotskräm, smoothies och självklart några spännande 
nyheter, fr 295kr/per person. 
Du kan redan nu boka ert bord på info@norrabykrog.se eller slå oss en signal på 0140-19435.

CATERING OCH MIDDAGAR
Som vanligt finns vi behjälpliga för era företagsevent och privata tillställningar. Allt från Dop, 
Bröllop, konferens eller kanske bara en vanlig middag med vänner där ni vill fokusera på era 
gäster och inte oroa er för menyn. Något som också rullat många mil är vår populära 
FOODTRUCK. Det kan vara den perfekta lösningen när vi kommer inrullandes för att servera 
god mat på ett roligt och annorlunda sätt. Festens snackis!

Välkomna till Norraby krog 

Välkomna hälsar Martin med personal
0140-19435  martin@norrabykrog.se



Fortsätta vårt arbete mot Vision 2027 tillsammans med Golfchef, kanslifunktion, greenkeeper, 
banarbetare m.fl.
Fortsatt arbeta för en balanserad ekonomi.
Introducera och lansera vår Business Club och fortsatt utveckla arbetet med vår sponsorgrupp.
Fortsatt utveckla vår viktigaste produkt – vår bana.
Stärka klubbkänslan, klubbtillhörigheten och öka vårt NPS-värde (från Players1).
Arbeta tillsammans med vår Golfchef för att ta fram en långsiktig plan för klubbens 
juniorverksamhet.
Arbeta för att öka antalet greenfee-gäster och företagsgolf tillsammans med Norraby krog.
Arbeta för att få en mer jämställd organisation enligt SGF:s satsning Vision 50/50.

Styrelsens inriktningsmål    
            

Verksamhetsplanen bygger på styrelsens budget för år 2023,
och beskriver våra viktigaste prioriteringar under kommande säsong.

Klubbens värdegrund ”Vi levererar en bra upplevelse med glädje och engagemang”
leder oss i vårt dagliga arbete.

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 13 styrelsemöten varav ett konstituerande möte samt två 
strategimöten.

Höstmötet genomfördes 24 november, då beslutades också om 2023 års budget samt om våra 
årsavgifter. 

Förhandlingar med Tranås kommun gällande detaljplan Norrabynäs och vägservitut har fortsatt 
under 2022. I skrivandes stund har styrelsen lämnat in en stämningsansökan till Eksjö tingsrätt.

Vid årsmötet 2021 inkom en motion om att bygga om hål 18 till ett par 3 hål. Diskussioner har 
förts hur man kan göra hålet säkrare ur trafiksäkerhetssynpunkt och processen pågår fortfarande.

Flera resursgrupper har lagt ner mycket idéellt arbete på banan och likaså har det utförts mycket 
ideellt arbete i de olika kommittéerna.

Ett STORT TACK till all personal och alla som idéellt arbetat på klubben under året.

Verksamhetsplan 2023

PRODUKTION:
Tranås Golfklubb 

Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8
573 35 Tranås
kansli@tranasgk.se    
0140-31 16 61

ANSVARIG UTGIVARE:
Karin Ljungmark Malmström, 
Elin Karlsson & Madelen Petersson
Norraby krog
info@norrabykrog.se
0140-194 35
www.norrabykrog.se 

ANSVARIG REVISONSBYRÅ:
baks & co ab


