
Karlshamns Golfklubb

Extra Årsmöte 

17 juni 2021



Förslag till Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare som 

jämte ordförande skall justera protokollet.

6. Styrelsens förslag till beslut om byggnation av ny 

golfstudio.

7. Mötet avslutas.



Ny golfstudio

- en del i klubbens vision att bli bland de 50 bästa anläggningarna i Sverige och stärka 

klubbens varumärke. 

- en möjlighet för att skapa träningsmöjligheter året runt, locka till sig nya medlemmar, 

stimulera ungdomsverksamheten, en nödvändighet för klubbens utveckling. 

- att skapa förbättrade arbetsförhållandena för pron med en arbetsplats som ger 

möjligheter till att säkerställa och analysera kvaliteten på den träning som ges.

- att anpassa träningen för spelare med funktionsnedsättning.

- studion kommer att bestå av 4 utslagsplatser, green för putt träning och med modern 

teknik för att basera träningen på fakta och minder antagande. 

- i samband med uppförande tas nuvarande byggnad på driving rangen bort och 

ersätta med studion enligt Bilaga 1 och 2.
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Ny golfstudio

Investering

Investeringen är beräknad till totalt 1.775 miljoner kronor inklusive moms baserat på 

följande underlag.

- Entreprenadkostnad (bygg, el, vs, luft) 1 080 000 kr.

- Grävning (egen regi) till klubbhus och infiltration 35 000 kr.

- Byggherrekostnad (bygglov, PL, KA) 50 000 kr.

- Oförutsett 55 000 kr.

- Trackman fyra på en av utslagsplatserna 200 000 kr.

Totalt exklusive moms 1 420 000 kr.

Tillkommande kostnader för lås & larm samt ny tillbyggnad för bollautomat.



Ny golfstudio

Finansiering 

Finansieringen av byggnationen är tänk att sker genom långfristigt lån i bank 

om 1.775 miljoner kronor.

Genomförande av projektet förutsätter att lån i bank beviljas.

Klubbens totala låneutgifter för 2021 är budgeterade till 1.400 miljoner kronor. 

Ökad upplåning innebär att låneutgifterna ökar med 150 000 kronor per år  

med avskrivning på 20 år. 

Medlemmar kommer att kunna bidra med enskilda bidrag om 1000 kr som 

inkluderar namnplatta i studion. Dessutom kommer externa bidragskällor att 

bearbetas.



Ny golfstudio

Finansiering 

Styrelsen bedömer att ökad upplåning ska balanseras enligt 

följande antagande:

- ökade träningsmöjligheter under oktober – april individuellt och i 

grupp 120 000 kr/år 

- uthyrning till företag/sponsorer 30 000 kr/år

Långsiktigt förväntas ökad försäljning av klubbor, klubbset tack 

vare bättre möjligheter till individuell utprovning bidra till intäkterna.



Styrelsens förslag till beslut vid extra årsmöte  17 juni 2021.

Styrelsen föreslår att det extra årsmötet beslutar enligt följande:

- att klubben bygger en golfstudio för en högsta kostnad om 1.775 miljoner kronor  

inklusive moms och i huvudsaklig utförande enligt ritningar i Bilaga 1 och 2.

- att finansiering av byggnationen sker genom att uppta långfristigt lån i bank om      

1.775 miljoner kronor.

- att klubben för ovannämnda lån kan ställa erforderliga säkerheter.

- att bemyndiga styrelsen att göra erforderliga justeringar i beslut samt att vidta alla 

övriga åtgärder, innefattande bl.a. ingående av entreprenad- och andra avtal för att 

kunna verkställa det extra årsmötet beslut om uppförande av ny golfstudio.


