Dagordning SKFK årsmöte 2019
§ 1. Mötet förklaras öppnat av nuvarande Ordförande (om närvarande, annars vem som)
§ 2. Har kallelse till årsmötet gått till korrekt?
§ 3. Val av årsmötets ordförande
§ 4. Val av årsmötets sekreterare
§ 5. Val av årsmötets justerare
§ 6. Godkännande av dagordning
§ 7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
§ 8. Genomgång av föregående verksamhetsår
§ 9. Redovisning av årsredovisning (Kassören)
§ 10. Redovisning av klubbens inventarier
§ 11. Uppskattning av intäkter för innevarande kalenderår (Kassören)
§ 12. Medlemsavgifter
•

Styrelsens rekommendation:
o Oförändrat: Vuxen 250 kr, junior 50 kr, familj 400 kr

§ 13. Förväntade utgifter för kommande säsong (Kassören)
§ 14. Eventuellt samarbeta med Scandinavian DiscGolf Store (föredragare Erik)
§ 15. Stöd för renovering av banan från Idrottslyftet (föredragare Erik)
§ 16. Klubbens ambitioner för kommande säsong
•
•
•

Hemsidan: Kan Jocke fortsätta sköta om denna?
Aktiviteter
Event

§ 17. Banan
•
•

Städdagar
Klipping

§ 18. Tävlingar
➢ Kärsötouren
o Klasser i KT:
▪ Motion: +11
▪ Avancerad: +10 till -24
▪ Open: -25
o Diskussion om avgift för Kärsötouren
➢ Stockholms Discgolfserie
o Lagkapten för Lag 1 och eventuellt Lag 2 skall utses
➢ Kärsö Open
➢ Pargolftävlingen
➢ NT-2020
➢ Pretty Fly Tournaments-2019 (arrangör Thor Wallgren)
§ 19. Meddela styrelsen ansvarsfrihet
§ 20. Revisionsberättelse
§ 21. Val av styrelse
Tidigare styrelsemedlemmar har aviserat att de ställer upp för omval:
•
•
•
•
•

Peter Gustafsson (Ordförande)
Erik Westerberg (Kassör)
Björn Pohlman
Niklas Bergqvist
Martin Ljungberg

§ 22. Val av bangrupp
§ 23. Inkomna motioner
§ 24. Övriga frågor
§ 25. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelse:
Ordförande: Peter Gustafsson
Kassör: Erik Westerberg
Ledamot: Niklas Bergqvist
Ledamot: Björn Pohlman
Ledamot: Martin Ljungberg
Bangrupp: Martin L (sammankallande), Niklas B, Janne K, Björn F och Pär J.
Årsmöte: Årsmötet hölls på Brostugan 11 mars och hade 8 deltagare
Kärsötouren
Kärsötouren säsongen 2018 spelades mellan lördagarna 21'a april och 27'e oktober. Totalt spelades
74 deltävlingar och deltävlingarna har fortsatt vara mycket populära.
Vinnare i de olika klasserna blev:
OPEN: Gunnar Kenne (-61)
AVANCERAD: Roméo SJöberg (-18)
MOTION: Boris Bunzek (-15).
Klubbmästerskap
Klubbmästerskapet hölls 9 september och årets mästare blev åter igen Martin Ljungberg!
Pargolftouren
Totalt spelades 10 deltävlingar och vi hade 21 par som spelade en eller flera deltävlingar. Även det
mycket bra! Segrare i årets pargolftour blev ännu en gång Torleif och Emanuel Bengts!
Övriga tävlingar
Vi har under året själva anordnat en större deltävling under 2018, nämligen en deltävling i
Mälartouren. Den 5 maj tog vi emot 63 tävlande i totalt FYRA olika tävlingsklasser. 63 tävlande ses
som ett mycket gott resultat. Deltagarna var nöjda. Martin L och Björn P ansvarade för att allt flöt på
bra och gjorde detta med beröm precis som vanligt. Vi använde en blandning av banans gamla
originalhål och de nybyggda hålen fördelat 50/50. Stor del av anmälningsavgifter gick ut till spelarna
enligt Mälartourens pristege.
Ekonomi
Erik redovisar separat.
Banan Vår bana fortsätter att må väldigt bra! Fredrik Loberg och Boris, med hjälp av många andra,
fortsätter att använda vår nya gräsklippare flitigt. Underbart! Likaså har det övriga arbetet med att
underhålla banan fortlöpt. Till exempel rensar Björn P och Erik W banan flitigt från skräp, fantastiskt!
Event

Vår fina bana bidrar också till att vi arrangera en del events, så har vi också gjort under året. Stort
tack till alla som ställt upp! Om fler är intresserade av att hjälpa till vid events är det bara att
kontakta styrelsen.
Hemsidan och Facebook.
Joakim Berglund har huvudansvar för hemsidan och Björn Pohlman ansvarar för Facebook.
Samarbeten
Klubben har under året haft ett samarbete med Discsport vilket innebär att alla medlemmar kan få
10kr rabatt per disc, i gengäld låter klubben Discsport ha sin logga på vår hemsida.

SKFK Ekonomiredovisning 2018
Banktillgångar SEB konto
Saldo 180101

15 611.10 kr

Saldo 181227

28 217.10 kr Se not 1 nedan.

Förändring 2018

12 606.00 kr

Not 1: Fakturan på 450 kr för One.com (vår websida) för 2019 betalades redan 2018-12-28 (autogiro)
men bokförs på 2019 och 2019 års resultat. Därför är SKFKs banksaldo 450 kr lägre per 181231 än
banktillgångarna 181227. Denna One.com utgift överförs till 2019 års redovisning.

Intäkter

Belopp

Kassörens kommentar

Bidrag

2470 kr

1000 kr från Peter Gustafsson, resten diverse Swish

Event

3973 kr

Tre mindre event i år

Kärsötouren

5430 kr

47 årskort plus 15 personers engångsbetalningar

Licenser

200 kr

Svårt att spåra då folk är otydliga med sina inbetalningar

Medlemsavgifter

9950 kr

Mälartouren, netto

1450 kr

Summa Intäkter

23 473 kr

Utgifter

Belopp

Kassörens kommentar

Banktjänster

-1880 kr

Ligger ganska högt, dags att kolla alternativ?

Banskötsel

-5893 kr

Inga större inköp i år, enbart löpande underhåll

KM

-1544 kr

Lagavgift

-500 kr

Websida, årsavgift

-450 kr

Årsavgift SDGF, 2018

-300 kr

Årsavgift SFSF, 2018

-300 kr

Summa Utgifter

-10 867 kr

Resultat 2018

12 606 kr kr

35 individuella och 3 familjemedlemsskap

Motion #1

Förslagen jag föreslår ska hjälpa oss att bli en bättre förening och få en bana som är
riskfri för medlemmar och allmänheten.

1. Officiella städ/fixdagar. Ex. vår och höst. Här kan vi som förening locka med
lite grillat och dricka samt någon form av småtävling eller liknande.
2. Lördagsrundan ska börja tidigare så att man kan möjliggöra grillning som
lunch. Min tanke är då att man kan grilla lite korv med bröd mellan rundorna
och sälja det för 10kr för en korv och 10kr för en läsk eller liknande.
3. Fixa Facebooksidan. I regel uppdatera och piffa upp interfacet på sidan.

Sebastian Hagelin

Motion #2

Förbättringar för hemsida och resultatuppvisning.

För att förbättra känslan av att vara medlem i klubben och upplevelsen av hemsidan
för både medlemmar och gäster så föreslår jag ett antal förändringar som går att
implementera gradvis.

1. Först och främst skulle jag vilja visa upp resultatlistor på ett annat sätt, ett sätt där
man lättare ser relevant information på mobil (där många besöker hemsidan?) och
desktop.
2. För att ytterligare förbättra känslan för medlemmar så skulle man kunna göra det
möjligt att skapa konton på hemsidan, konton som man sen kan koppla ihop med
olika namn i resultatlistor för att man enkelt ska kunna se hur det går för en själv i
de olika tävlingar man deltar i.
3. Ny del av hemsidan för att rapportera resultat, dels för att kunna koppla resultat
till olika användare (eller anonyma användare), och dels för att få alla resultat
samlade i en databas som också skulle göra det enklare att hantera data, vilket
skulle kunna leda till roliga statistikanalyser i framtiden.
4. Vidare skulle man kunna ta nästa steg genom att göra enkel app som rapporterar
till samma databas som hemsidan, vilket skulle möjliggöra en alternativ
resultatföring under rundor, samtidigt som man fortfarande skulle kunna använda
papper och penna om man så önskar.
Vad som krävs: information om hur tekniken idag är uppsatt och hur enkelt det skulle
vara att ersätta det, samt vilken budget man skulle kunna ha.
Kostnad: Rullande kostnad för server och databas som beror på mängd trafik till
hemsidan, kan börja gratis och utvärdera därefter.
Ansvarig: Alexander Gyllensvärd (arbetar som utvecklare)

Alexander Gyllensvärd

