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1.     

Föredragningslista till årsmöte i Tönnersjö Golfklubb den 11 december 2022. 

 

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 samt kommittéernas verksamhetsberättelser för 2022. 

8. Revisorernas berättelse.  

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

underskott i enlighet med balansräkningen. 

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

11. Förslag på spelrättsavgift + medlemsavgift samt fastställande av spelrättsavgift + 

medlemsavgift för 2023. 

12. Fastställande av verksamhetsplaner för 2023. 

13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 

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

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

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

17. Val av kommittéledamöter. 

18. Val av 2 revisorer på 1 år. 

19. Val av 1 revisorsuppleant på 1 år. 

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

21. Inkomna motioner. 

22. Övriga frågor. 

23. Prisutdelning. 

24. Mötets avslutande. 
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2.     

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2022. 

Tönnersjö golfklubb har 504 medlemmar varav 293 är fullvärdiga medlemmar och 117 är 

greenfee medlemmar. Tillkommer gör anställda, sekundärmedlemmar, studentmedlemmar, 

passiva medlemmar, vardagsmedlemmar, Pay&Play medlemmar, Golf o Lek, sponsorer. 

Styrelsen har bestått av: 

Matthi Eliasson        ordförande 

Roland Tellebo         kassör 

Jan Grundström       sekreterare 

Joakim Lindberg       ledamot 

Anna Johansson       ledamot 

Irene Mårtensson    suppleant 

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året.  

Under tävlingssäsongen har klubben arrangerat och genomfört ett antal tävlingar. 

Klubbens tränare har varit Christopher Svarvar. Christopher har haft hjälp av Denny Åberg. 

Träningarna har varit uppskattade av medlemmarna som deltagit. 

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

Styrelsen har varit representerad vid Hallands golfförbunds vår- och höstårsmöte. 

Klubbens och HTGAB:s samarbete hoppas vi blir ännu bättre under 2023.  

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

verksamhetsår 2022. 

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

 

Tönnersjö 2022-12-11 

Styrelsen för Tönnersjö Golfklubb 

 

Matthi Eliasson Roland Tellebo Jan Grundström 

 

Joakim Lindberg Anna Johansson 
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3.     

Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén 2022 

Senior Herr golfen startade torsdag den 7:e april och har spelats varje vecka fram till 8:e 

september med totalt 22 omgångar. Totalt har 36 golfare medverkat under säsongen och 

23har spelat minst 8 omgångar.      

                                                                                                                                             

Årets vinnare av vandringspriset gick till Mikael Nordblom som på de 8 bästa omgångarna 

med en snitt score på 33,8 tog hem segern på ett övertygande sätt. 

2:a pris gick till David Nilsen med en snittscore på 35,3. Som god 3a kom Kennet Nilsson med 

snittscore på 35,3 men med ett högre handikapp.   

                                                                   

Bussen äntrades av 25 förväntansfulla golfare för avfärd till Varberg GK (Västra) där vid 

ankomst fick välbehövligt kaffe och smörgås innan vi gick en 18 håls runda på en mycket 

trevlig bana.  

 

Efter en mycket god lunch och prisutdelning äntrade vi bussen för hemfärd. 3 damer var 

med på resan och vi hoppas på fler nästa år. 

 

Från och med nästa år ändrar vi namn till TORSDAGSGOLFEN, anledningen är att herrar och 

damer går ut tillsammans på samma slinga nästa säsong. 

 

Väl mött nästa säsong 2023 

Roland Tellebo        Ingemar Mårtensson 

 

4.     

Verksamhetsberättelse för Juniorkommittén 2022. 

Under året har 11 juniorer medverkat fördelade efter ålder på 3 grupper.      Tisdagar mellan 

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

ledare. 

Med ett försök att locka fler juniorer till Tönnersjö bjöd vi in Öringe Montessoriskola under 

våren som fick prova på golf vid två tillfällen under ledning av Christopher Svarvar. Tyvärr var 

det ingen som började träna som junior. 

Vi kommer att fortsätta med någon aktivitet under 2023 i ett försök att locka fler Juniorer till 

Tönnersjö Golf. 

Roland Tellebo                    Jan Johansson 
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5.     

Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2022. 

Regel och handicapkommittén har under året säkerställt att befintliga markeringar för 

pliktområden och out-of-bounds är synliga och på rätt plats. Kommittén har dessutom 

kontrollmätt samtliga 100 meters och 150 meters fairway-markeringar. 

Under året har två uppskattade regelvandringar genomförts med ett 30-tal deltagare. 

Kommittén planerar att under våren 2023 bjuda in och genomföra ytterligare ett antal 

regelvandringar. Kommittén kommer också att uppmärksamma att det har tillkommit nya 

regler som gäller från och med 2023.  

Matthi Eliasson   Roland Tellebo. 

6.     

Verksamhetsberättelse för Damkommittén 2022. 

Damerna började sin torsdagsgolf den 21 april och det blev totalt 18 omgångar. 

Torsdagsgolfen är öppen för alla damer och någon anmälan görs inte. Däremot bokas tid på 

banan.  En Messenger grupp för damerna gör det möjligt att kommunicera om golfen på 

torsdagar. Det är god uppslutning och några nya medlemmar har tillkommit och vi har det 

trevligt i gruppen. Årets vinnare av Dam-golfens ”8-Bästa” blev Anna Johansson.  

Damerna har deltagit i Hallands Ladies tävlingarna under säsongen och den individuella 

vinnaren blev Lilian Nyberg från Tönnersjö GK. 

Ett antal damer deltog i Höstens hemliga golfresa tillsammans med herrarna. Många har 

deltagit i träningen med vår Pro Christoffer Svarvar och det har varit mycket uppskattat. 

Damkommittén har också ordnat med en modevisning för att främja trivseln och träffas 

under andra former. Avslutningen för torsdagsgolfen med prisutdelning arrangerades på 

Ebbas Café med lite lättare förtäring.  Här fanns möjlighet att diskutera vad som varit bra och 

vad vi kan förbättra inför nästa säsong. 

 

Anna Johansson  Irene Mårtensson 
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7.    

Verksamhetsberättelse för tävlingskommittén 2022. 

 

Tävlingskommittén har under året bestått av Joakim Lindberg, Jan Grundström och 

Lasse Andersson. 

Det har varit tufft att få tävlande till tävlingarna i år. Detta problem har funnits runt om så 

det är inget specifikt för Tönnersjö GK.  

Trots detta lyckades vi arrangera och genomföra 10 av 13 planerade  tävlingar under året. 

Följande tävlingar genomfördes under året: 

Golfresan on Tour 2-manna scramble 22 lag   (44 deltagare) 

Söndagsslicen Criers & Whiners 2-manna bästboll 8 lag     (16 deltagare) 

Sommarslaget Damtävling 2-manna scramble 5 lag     (10 deltagare)  

International Pairs 2-manna bästboll 26 lag   (52 deltagare) 

Shopens dag/ TMC open 2-manna bästboll 12 lag   (24 deltagare) 

Solkungen.com 3-manna scramble 22 lag   (66 deltagare) 

Red Tee scramble by RUFF 2-manna scramble 24 lag   (48 deltagare) 

Klubbmästerskapet singeltävling 25 spelare 

Tönnersjö Open 2-manna scramble 35 lag   (70 deltagare) 

Korthålsslaget 2-manna scramble 5 lag     (10 deltagare) 

 

Inför nästa säsong hoppas vi på ännu fler deltagare till våra tävlingar. Vi har även en önskan 

och förhoppning om att flera av våra egna medlemmar ställer upp och spelar tävlingarna 

som arrangeras på Tönnersjö golfbana. Ju fler vi är desto roligare blir tävlingarna! 

 

 
Joakim Lindberg Jan Grundström Lasse Andersson  
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8.    

Verksamhetsberättelse för medlemskommittén 2022. 

 

Medlemskommitténs syfte är att öka medlemsaktiviteten och antalet medlemmar utifrån 

verksamhetsplanen. Under verksamhetsåret har följande personer ingått, Irene Mårtensson, 

Ingemar Mårtensson, Marie Andersson, Lars Andersson, Mikael Erhardsson och representant 

för bolaget har varit Ellen Hidgård. 

Vid första mötet diskuterades kring vad vi kunde göra under säsongen och vi enades om en 

aktivitetsdag, modell för fadderverksamheten, afterwork golf och eventuellt föreläsningar. 

Programmet för aktivitetsdagen arbetades fram av gruppen. Aktivitetsdagen genomfördes 

som Öppet hus Tönnersjö Golf i samband med Tönnersjödagen den 26 maj. 

En satsning på 60+ med träning planerades, med bidrag från RFSisu på 12 000 sek. 

Tillsammans med Pro genomfördes träning i grupp vid 1 tillfälle per vecka under 4 veckor, 

fördelat i 3 grupper. Antalet deltagare per grupp var begränsat till 8 personer. Det blev en 

populär aktivitet och klubben bestämde att genomföra motsvarande träning i september 

men med 1 grupp kvällstid. 

En faddermodell har arbetats fram och en utbildning för faddrarna genomfördes vid ett 

tillfälle tillsammans med Pro. Det finns 9 faddrar i Tönnersjö GK som kan nås via hemsidan 

och per telefon. 

Afterwork golf planerades för 3 tillfällen men endast en afterwork träff genomfördes den 10 

augusti, med möjlighet att äta i restaurangen samt en quiz tävling. 

 

Irene Mårtensson Marie Andersson Ingemar Mårtensson 

Lars Andersson Mikael Erhardsson 

 

 

9.     

Verksamhetsberättelse för Miljökommittén för 2022. 

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

Styrelsen. 
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10.     

Verksamhetsplan för Tönnersjö Golfklubb 2022-11-01 – 2023-10-31. 

 

Till grund för Verksamhetsplan för säsongen 2023 använder Tönnersjö GK tidigare års 

erfarenheter av upplevelser, tävlingar och klubb aktiviteter.  

Vi har också från höstens medlemsundersökning kunnat plocka ut information om det som 

medlemmarna har uppskattat samt det som vi i klubben kan förbättra och vad som är på 

önskelistan.  

Att klubben och banan är på väg uppåt kan man utläsa genom att se ambassadörspoängen 

stiga kraftigt till 34 poäng (riksgenomsnittet i Sverige är 40p). Poängen visar hur benägen 

man är att rekommendera sin klubb till andra och hur troligt det är att man är kvar i klubben. 

 

De saker som uppskattas mest av medlemmar är: 

- Banan är rolig att spela och en plats som man gillar att komma till 

- Man trivs som medlem i klubben och medlemmar möter varandra på ett öppet och 

positivt sätt. 

- Antalet lediga tider gör det relativt lätt att komma ut på banan när man vill. 

 

De saker som medlemmarna önskar att förbättras: 

- Integrera nybörjare mer i klubben och ta lättsamt på deras ambition. 

- Fler medlemsaktiviteter. Ex: Afterwork, gästföreläsning, regelkurser  

- Verka för att utöka träningsmöjligheterna. Ex: inspelsgreen, bunker. 

 

För att ovanstående skall kunna uppnås krävs det: 

- Ett aktivt engagemang av ideellt arbetande medlemmar. 

- Att fler medlemmar finner ett mervärde i att deltaga i klubbarbete. 

- Att klubben och bolaget tillsammans kan erbjuda de som är intresserade möjligheter 

och tillfällen att utbildas och utvecklas. 

 

Tönnersjö GK:s målsättning för verksamheten 2023 

 

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

utmaningar, dels golfen som fritidssysselsättning med friskvårdsinsatser och sociala 

relationer. Medlemmarna ska erbjudas en god tillgång till en väl fungerande golfanläggning 

och känna sig stolta över att vara medlemmar i Tönnersjö GK. 

 

Verksamhetsplan 2023 Tönnersjö GK 

 

- Klubbens målsättning är att bedriva en utvecklande junior verksamhet 2023.  

Fördubbla antalet aktiva juniorer genom riktad annonsering och information om 

juniorverksamheten i Tönnersjö Golfklubb. 
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- Klubben ska vara tillgänglig för nya golfare och nya medlemmar. Under 2023 ska 

klubben arbeta fram en struktur/modell för mottagande, utbildning och stöd med 

fadderrundor för att främja nya golfares utveckling. 

 

- Klubben ska utvärdera och utveckla den befintliga faddermodellen. 

 

- Klubben ska under verksamhetsåret genom aktiviteter på golfbanan med afterwork, 

träningskurser, regelkurser för medlemmar och föreläsningar, tillvarata 

medlemmarnas intresse samt verka för ökad klubbkänsla. Utvärdering ska ske vid 

varje tillfälle. 

 

- Klubben ska fortsätta sitt arbete under 2023 med att verka för, att tillsammans med 

bolaget, locka fler nya medlemmar.  

Det kan ske genom t.ex. prova-på dagar och riktad annonsering. Målet är 20% fler 

nya fullvärdiga medlemmar under året. 

 

- Klubben ska verka för att samarbete med HTGAB fördjupas och utvecklas. 

Medlemmar och gäster ska vara nöjda med banans tillgänglighet, kvalitet och alltid 

känna en välkomnande anda vid besöket. 

 

 

Styrelsen för Tönnersjö Golfklubb 
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11.     

Ekonomisk rapport 2022. 
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12.     

Budget för 2023. 

Period 2022-11-01 – 2023-10-31 
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13.     

Revisionsberättelse 2022. 
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14.     

 

Valberedningens förslag inför Årsmötet med Tönnersjö GK 2022 

Ordförande för mötet  Mats Nordvall 

Sekreterare vid mötet  Irene Mårtensson  

 

Ordförande 1 år  Matthi Eliasson, omval  

Styrelseledamot 2 år  Jan Grundström, omval 

   Mikael Erhardsson, nyval 

 

Iréne Mårtensson,  

fyllnadsval efter Joakim Lindberg tom 2023,  

Roland Tellebo, kvarsittande 2023 

 

Styrelse Suppleant 1 år  Lars Hultman  

Revisor 1 år   Tony Kirkhoff, omval  

     Jan Fernlund, omval  

Revisor Suppleant 1 år  Lara Andersson, nyval  

  

Tävlingskommitté  Joakim Lindberg, omval sammankallande 

   Jan Grundström, omval  

      Håkan Jönsson, nyval      

Seniorkommitté  Roland Tellebo, omval sammankallande 

      Ingemar Mårtensson, omval  

Juniorkommitté  Roland Tellebo, omval sammankallande  

     Jan Johansson, nyval  

Damkommitté  Anna Johansson, omval sammankallande 

     Iréne Mårtensson, omval  

Regel- & Handicapkommitté Matthi Eliasson, omval sammankallande    

Roland Tellebo, omval  

 


