
                     Kallelse  
 

till vårmöte söndag den 23 februari kl. 13.00 i klubbhuset 

 
1. Val av ordförande för mötet.  

 

2. Ordförandes val av sekreterare.  

 

3. Fastställande av röstlängd.  

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

 

6. Fastställande av föredragningslista. 

 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.    

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2019.  

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 

2019.  

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen avser. 

 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

11. Val av:      

   a) styrelsens ordförande av en tid av 1 år 

     b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 

   c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 

 

12. Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta. 

 

13. Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till 

ordförande. 

 

14. Övriga frågor. 

 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om 

den inte finns med i kallelsen till mötet. 

 

Material till vårmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och anslås i klubbhuset senast 1 

vecka innan mötet.  

 
Styrelsen för Gullbringa Golf & Country Club 2020-02-02 

 



Verksamhetsberättelse från styrelsen för år 2019  
 

2019 dominerades av Projekt ihop med Arvsfonden  
 

Prama Golf Gymmet  

Under året har verksamheten glädjande nog ökat. Vi har engagerade och kunniga instruktörer. 

Intresset är så stort att vi utvidgat antal platser. Självklart ser vi till att det finns plats för ännu fler om 

behovet uppkommer.  

 

Svingsimulatorer 

GGCC har en simulator och Head Pro Dale har en. Vi har initialt arbetat med att få tekniken att 

fungera. Det handlar också mycket om handhavande och instruktion har krävts. Det är först under 

slutet av året som svingsimulatorerna börjat användas. Förhoppningen att många fler ska upptäcka 

denna fina möjlighet att spela golf i värme under vintern utan att behöva tänka på ”flygskam”! 

 

 
 

Klubbhuset & klubbhusområdet 

Tack vara mycket generösa sponsorer och medlemmar har vi kunnat förbättra de delar av klubbhuset 

som inte Arvsfondsprojektet täcker. Vi har bland annat fått en ny stor TV och en mysig brasa i golf 

loungen. Även området utanför klubbhuset har förbättrats genom asfaltering som sträcker sig ner till 

parkeringsplats och hål blå 1.  

 

 



 

Banan 

Viktigast av allt är ju banan. Banpersonalen har gjort ett fantastiskt jobb trots svårigheter med 

rekordhög nederbörd. Vissa banprojekt har fått senareläggas eftersom marken har varit så våt och 

mjuk. Vi har heller inte kunnat göra de banförbättringar under slutet av året som planerats då tjäle 

saknats och vi inte kunnat ta oss ut på banan med tunga maskiner utan att skada marken. 

 

Drivingrange  

Det har kostat mycket att hålla en så hög kvalitet som vi har på rangen. Intäkterna har dock täckt upp 

utgifterna varför det är en bra investering. Styrelsen uppfattar det som om våra medlemmar vill ha 

hög kvalitet även på rangen, vilket betyder nya bollar, nya slagmattor mm. Under hösten asfalterades 

bakre delen av rangen. Tack vara ideella krafter kunde vi hålla nere kostnaderna för detta. 

 

 
 

Andra viktiga händelser under året 

GGCC skrev på Samhällskontraktet och fick besök av kommunstyrelsens ordförande m.fl. 

Syftet är att tänka globalt men agera lokalt. GGCC ska fortsätta vara en inkluderande klubb där alla är 

välkomna. 

 

 
 



Vi hade också finbesök av Helen Alfredsson under året som genomförde en föreläsning under 

Partnership Cup som är Bästkortsklubbarnas sponsorer. Det skedde även en filminspelning här med 

Helen och TV 4 till programmet ”Tillsammans med Strömstedts”. 

 

 
 

Medlemmar  

Vi fick under året in har under året fått 152 nya medlemmar och 149 valde att lämna oss. Vanligaste 

anledningen till att man väljer att lämna är tidsbrist, att man flyttat eller är sjuk. Vanligaste 

anledningen till att man vill bli medlem är den höga tillgängligheten och bankvalitén. Glädjande nog 

går vi mot strömmen när det gäller engagerade medlemmar och våra medlemsmöten har fortsatt högt 

deltagande. 

 

Pro och shop 

Vår headpro Dale Harris tog med sig hela familjen och flyttade upp till Kungälv. Här har han fortsatt 

utveckla golfshop och träningsverksamheten.  

 

Idrott och juniorer och tävling 

Vår idrottsverksamhet visar på en stor bredd och många talangfulla juniorer.  

 

 
 

Ekonomi  

Trots ett år med nyckfullt väder blev greenfeeintäkterna i paritet med andra år. Vi har fått högre 

avskrivningar då delprojekt i Arvsfonden är färdigställda. Totalt sett gick vi med 25´ i förlust 2019 

efter avskrivningar på 1.038´. Nu ska vi fortsätta arbeta aktivt för att utveckla vår anläggning så att 

våra medlemmar trivs, stannar kvar och är stolta över sin klubb. 

Styrelsen för GGCC  



Sektioner/kommittéers verksamhetsberättelser 2019  

 

GGCC Seniorgolfens verksamhet 

Seniorgolfen har under det gångna året samlat sammanlagt 115 deltagare, vilket är 5 färre än 

2018.  

 På våra 20 måndagar, (en och annan tisdag), har det spelats 1535 rundor, med 77 st startande i 

genomsnitt per speltillfälle. 

 Den genomsnittliga vinnarscoren var 68 slag netto. 

 Vi har haft utbyte med tre klubbar, Ale GK, Lysegårdens GK och Stenungsunds GK. 

 Arnes Cuper H 55 och H 65 har organiserats. 

 Tävlingsledning GGF:s seniorserie när lagen spelar på GGCC. 

 Arr, Höstcup över två dagar, sista veckan i September, samt korthålstävling på Gul slinga samma 

vecka, med efterföljande finlunch och stor prisutdelning för hela säsongen. 

 2019 avslutades med puttningstävling och Julbord December. 

Seniorkommittén har av seniorernas tävlingsavgift, överlämnat ett kontant bidrag till klubben på 

9,200:-. 

Seniorkommittén / Folke Karlsson 

GGCC Damer verksamhet 2019 

Damernas vårmöte, i slutet av mars, var startskottet för 2019 års golfsäsong. 

I april var det kom-igång-dag för damerna, en hel lördag med träning och spel 

och en möjlighet att träffa gamla och nya bekanta från Gullbringa. 

Våra dam aktiviteter på onsdagar innebar Eclectic, 9 hål utan föranmälan,  

och 8 av onsdagarna var18 håls tävlingar. 

Inklusive Ladies invitation (GGCC dam bjuder in dam från annan klubb) och  

Kungälvs Pokalen (tävling mellan Lysegården och GGCC).  

Där vi på hemma plan tog tillbaka den fina vandringspokalen efter en förlust 

på våren på Lysegården. 

Nytt för i år var Hemlig resa med övernattning som gick till Elisefarm i Skåne. 

En väldigt rolig resa där vi i år var 17 damer som hade en riktigt trevlig helg. 

2020 kommer vi att göra en övernattnings resa i maj istället som blir en mysig början 

på säsongen där vi hoppas ännu fler har lust att följa med. 

En stor händelse är också Ladies Mastern som man kan kvalificeras sej till 

på 6 av 18 håls tävlingarna. 2019 års Ladies Master blev Anci Hedin, ni kan se foto  



av henne och tidigare års Ladies Masters inne i damernas omklädningsrum. 

Säsongen avslutade med Höstmötet med en god trerättersmiddag och prisutdelning. 

Damkommittén och Eclectic arbetar för att vi damer ska ha möjlighet att 

umgås och spela med andra damer från Gullbringa. Vi tackar alla damer för 2019 års säsong 

och hoppas vi kan vara ännu fler damer på onsdagarna 2020. 

Damerna träffas också höst/vinter på söndagar kl. 11 om man vill vara med så är det bara att 

dyka upp. Det finns också en Facebook grupp för GGCC:s damer, kontakta Ewa Backlund så bjuder hon 

in er. 

 

Hälsningar 

 

DK Lena Annlöv ordf, Monica Rodin, Britt Hermansson, Mona Stjernström, Berit Hagman, 

Eclectic Bibbi Erneborn, Gerd Karlsson, Biggan Hemlin-Larsson, Gunilla Lewin, Christna Slavica 

 

 
 

 

 

 

 

 



Valberedningens förslag 

Sture, som gjort det mesta av jobbet, och jag har följande förslag för styrelse 2020 i GGCC 

1 Hans Mattsson till Ordförande på 1 år (omval) 

2 Roger Johansson, ledamot för 2 år (omval) 

3 Jonas Liljeröd, ledamot för 2 år (omval) 

4 Anna Nissen, ledamot för 2 år (omval) 

 

1 år kvar av 2 års sejouren 

1 Niclas Lindblom 

2 Annelie Hulthén 

3 Ingegärd Thulin  

 

Revisorer 

1  Emil Pettersson (nyval) 

2 Andreas Bröjer Ryberg (nyval) 

Revisorssuppleanter 

1 Victor Lindelöf (nyval) 

2 Mikael Thorsson (nyval) 

Lennart Olving, Sammankallande Valberedningen 

 

 


