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Förualtn

i

n

gs berättelse

Styrelsen for S:t lbbs Golfklubb, 844000-4748 får härmed avge årsredovisning
for
2021.

)

Verksam hetsberättelse
Ordinarie årsmöte med klubben hölls den 214 2021. På grund av Coronapandemin
hÖlls årsmötet genom e-poströstning.,Detta möjliggjordel av atl Riksdagen
den 3 april
2020 beslutade om.en ny tillfällig lag för att und-erlåita för bolag och foråingar
att hålla
årsmöten i tider av hög smittspridning av Covid-19. Närvarandä med e-poströster
var
30 klubbmedlemmar.
Styrelsen fÖr verksamhetsåret utgjordes av Kerstin Mouchard r:r.dförande, Ulf
öhrvik,
Cecilia Kinnerfelt, Anders Olsson, Ulf Norrstam, Andreas Joharsson, Lena Anvret
och
Stina Ahlenius.
Styrelsen konstituerade sig med Stina Ahlenius som kassör samt Ulf öhrvik
som
sekreterare.
styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 7 gånger.
Verksamhetså ret sam ma nfaller med kalenderåret.
Verksamhetsåret har präglats mycket av den pågående coronapandemin.

Avtal

Banan

Verksamhetsåret 2021 är det tionde för klubben :nligt ny modell, samt
en forlängning av det avtal, som slöts i novembe r 2016 med Vens
Golfbana AB (bolaget) och gäller äret2021. Enligt detta avtal ges
klubben rätt att spela golf och bedriva klubbverkiamhet på bolagets
golfbaneanlägg ning. All golfbaneskötsel, restaurang röreise och
annan
verksamhet av ekonomisk art bedrivs och bekostaJav bolaget. Bolaget
uta rrenderade resta urangverksam heten u nde r är 2021 til I Märia
Rantzow' Under hösten beslöt sig bolaget och khrbben for att förlänga
avtalet med oförändrat innehåll med ettår varför avtalet gäller t.o.m.
2022.
Klubbens bana spelas som 9-hålsbana och är våirderad enligt Slopemetoden av Svenska Golfförbundet. Par är 68 sl,lg över 1a [af Course
rating på bana med vit tee for herrar är 67,2 och Slope rating är 11g.
Course rating på bana med gul tee för herrar är 6S,i och Släpe rating är
1 16. För damer på bana med blå tee(gul)
är Cor,,se rating 71.4 och
Slope rating 120. För damer på bana med röd tee är Couise rating 67,g
och Slope rating 115.

Venveckan Klubben

genomförde Venveckan i golf den 12-1ö juli. på grund av
Coronapandemin delades vissa tavlingar upp på fbr-och åttårmioUag
och avstånd hölls vid inlämning av scorekort och vid prisutdelning"rl

Medlemspel Tillgängligheten på banan har som tidigare år varit mycket stor för

medlemmarna. Få banor i Sverige ar söm vår bana oppen för spel hela
året. Banan höll bra klass hela året trots torkan som gjorde att vattnet i
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dammarna tidvis tog slut och bevattning fick ske av greener med
vattentank tidigt på mornarna för att rädda dem rr'ån torka. Tack vare
den fina dagg som finns på ön har fainrvay klarat sig tillfredställande
trots avsaknad av bevattning. på grund av pandemin togs krattorna bort
från bunkrarna och ersattes med tiilstånd att rägesförbaitra i dem.
Bgryqn-dring med Magnus Hansson, bankommiilån och styrelsen hölls
1015. Pä hål 3 har utstickande grenar på högersiian tagits bort. på hål
5, före och efter dammen, har stora grenar tagits bort på pilarna. Mer
behövs men kräver lift. Herrteen på hår 6 har breddats men behöver
utjämnas. Arbetet härmed görs vinter/vår. Greerrbunkern på hål 7 har
byggts om och fungerar nu utmärkt. på hål 8 efter dogleg har
utstickande grenar sågats bort. Gallehög behöver rensai från björnbär
och andra buskar. Länsstyrelsen, som har skötselansvar, har får
närvarande ej satt av pengar för detta. Golfbanarr och Länsstyrelsen
måste lösa denna fråga forst. utstickande grenal ovanför damtee på hål
9 behöver sågas av. Lift krävs. Magnus Hansson organiserar när
möjlighet uppstår.
Det fina arbete banpersonalen lägger ner på banan uppskattas mycket
av medlemmarna.
Magnus Hansson har tillsammans med Joakim persson sett till att
banan håller ett utmärkt skick.
Ett särskilt tack till bolaget och banpersonalen hiirför.

Myndigheter Enligt beslut om bullermätning av Miljöförvaltningen i Landskrona har
Vens Golfbana AB lämnat in egenkontrollprogram och egna
ljudmätningar både vår och höst tiil Mirjöförvaltnii.,gen och allt är för
närvarande godkänt.
Klubbhus

Rörelsen i klubbhuset bedrevs under året av krögaren Maria Rantzow.
Klubben är mycket nöjd med detta arrangemang och restaurangen och
övriga delar av klubbhuset har fungerat utmärkfunder året.
Klubbens tävlingsadministration äger rum i det inre klubbrummet där
det är lugnare och bättre arbetsmirjö, även ur ljursynpunkt. Klubbens
dator används till tävlingsverksamheten och ann,ln administration.
Viss upprustning interiört och exteriört av klubbhrrset har skett under
året. Plan for ytterligare upprustning inför nästa säsong finns. Utemiljön
med trädgårdsmöbler och bromsterarrangemang skötJpå ett utmärkl
sätt. Tryckluft finns för rengöring av skor.

Mat&dryck

särskilt tack till Restaurangen och Festkommittön för arrangemang
samband med den coronaanpassade Arsfesten Venvecka-n, och
Höstavslutningen.

DrivingRange

v

Driving rangen har varit igång hera året och varit flitigt använd av
medlemmarna. Bolaget har subventionerat drivirg rånge bollar under
året för juniorer.
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Tränare

Anders Olsson fungerar som tränare på klubben. Aktiviteter i såväl
grupp som individuellt har ägt rum under våren och sommaren för såväl
nybörjare som for krubbens damer, herrar och jurriorer.
Ett större antal (10-12 st) nybörjare har under år,;,t slussats in som
medlemmar i klubben efter att först gått i undervrsning hos tränaren.
Optimistgolfen, en scrambletävling för 36+ are har vaiit ett uppskattat
inslag för denna kategori.

Juniorverksamhet

Juniorkommittön har trots pandemin fungerat bra till och med
sommaren och för de minsta även på förhösten. ,(ommitt6n har under
året bestått av cecilia Kinnerfelt, Karin Alm, Kerstin christensson och
Anders olsson (vår tränare). påsklägret ställdes in pga pandemin.
Under andra halvåret har verksamheten varit mindrä ocn en nystart
behövs inför nästa verksamhetsår.
Träning har skett med vår tränare Anders Olssons hjälp.
Juniorerna spelar tävlingar efter ett eget tävlingsprogram.
Golfens utbildningsprogram med handicap mai f,4 tillampas på
klubben.
Grönvita utslagsmarkeringar finns på plats.
Ett jättestort tack till våra juniorledare för det ideclla arbete som lagts
ner under året.

Damgolf

Damgolfen och rjejligan arbetar med en gemensam kommittö.
Damkommitt6n bestod av Annika Norrman-, stina Ahlenius, Karin Alm
och Lotta Thulin.

larje onsdag under sommaren spelades tävlingar enligt ett särskilt
damtävlingsprogram. på rördagarna spelade tg;igan iöre herrgolfen.
Vinnare av tjejligan 2021 blev Marie lngvarsson.

)

Herrgolf

Herrgolfen startade den 3 april och höll på alla lördagar fram till och
med den 30 oktober. Mitt på sommaren ordnades utflykt till Kävlinge GK
(vinnare Tomas Ericson) med eftersits på Hotel öresund. Arets
vln'naä
av herrgolfen blev åter Anders Ohlsson.
Herrarna spelar också 18-hårstävlingen Anfligen Måndag under hela
säsongen.

Seriespel

På grund av Pandemin ställdes seriespel för herrar in. För damerna
kunde det dock spelas om än med framskjuten etart.

Vintergolf

Va.rje.vinter u nder perioden november-mars a rra n geras vinterherrg
olf
och vinterdamgolf som spelas oavsett väderlek oc-h avlutas med ti=evligt
samkväm i klubbhuset. Vinnaren av vinterherrgolfen 202012021biev
egrtit lngvarsson. vinnaren av vinterdamgolfeÄ b,iev Annika Norrman.
Mycket uppskattat är också de uppsatta bordtennisborden som
används vid särskilda tillfällen men också av deltagarna direkt efter
vintergolfen.

b
t\^
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Tävlingar

Trots Pandemin har alla planerade tävlingar genomförts.
Deltagarantalet har varit totalt 30 mer an rorrå året. Den nya
världshandicapen infördes redan i början av spelsäsongen 2020.
Alla spelade tävlingar på tävlingsprogrammet var sponslade.
som tävlingskommitt6ns ordförande iungerade Lars Sterneryd samt
övrigt såg 5 st arbetsgrupper tiil att åretJtavlingar genomforåes.

i

Handicap

Ansvariga för handicapkommitt6n är Ulf Norrstarr och Ulf öhrvik. Den
nya världshandicapen har tillämpats. Maxhandicap är 54.

Boule

Klubbens boulebana har används i viss utsträckning under året.

Banvandring Banvandring hölls den 10 maj av styrelsen samt bankommitt6n.
Medlemshetsplan

Enkät och
VerksamUnder sommaren 2021 genomfordes gästundersökning av alla
g

reenfeespelare av g olfförb u ndets sama rbetspa r. Iner p'iayers 1 st.

senare på sommaren skickades en medlemsenl.ät ut till alla
medlemmar i klubben som är över 15 år. En arbetsgrupp bestående
av
styrelsemedlemmar och representanter för Vens golfbaå" kommer
att
arbeta fram en handlingsplan för är 2022, med erikäten som underlag.
Förra årets verksamhetspran presenterades och stadfästes på
årsmdtet
i april månad. Planen sattes upp på nya anslagstavlan på
klubbhusets
utsida så att den är lättillgängrig för klubbmedlämmarna. planen
har
mottagits mycket bra och är nu ett viktigt arbetsrr,rdskap för klubbens
styrelse. Kommunikationsplan har utarbetats av'rår kommunikatör
Lena
Anvret. Detta verktyg är utmärkt och vi har fått tydlig och informativ
information under hela året. Vi tackar Lena speöiettitor detta.
KlubbMästare
2021

Herrar. Anders Ohlsson
Damer: Magdalena Häggström
Klubbmästare i puttning aila kategorier: Johan Häggström
Klubbmästare i long driving herrai: Mattias ErikssöÄ
Klubbmästare i long driving damer: Tove Wannehag

Medlemsantal

Medlemsantalet uppgick den 1ti 2022fl]154 senii;reroch
4g juniorer,
summa 203 personer.

'{,
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Ekonomisk översikt

Tkr
2021

2020

2019

2018

2017

158

105

141

164

140

Rörelsens kostnåder

96

74

119

162

119

Resultat efter finansiella
kostnader

62

31

22

Rörelsens intäkter

Balansomslutning

297

1

253 250 253

21

253

Förändring av eget kapital

lnbetalda insatser

Balanse,'at
resultat

Arets resultat

14 903

179 i57

30 735

;35

-30 735

2021-01-01

Enligt årsmötets beslut

30

Arets resultat

61 624

2021-12-31

14 903

209 a92

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat

209 892

Arets resultat

61 62t!
Kronor

271 516

Disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

'tJ

Kronor
6 (10)

ll,t,

271 516

61 624

S:t lbbs Golfklubb
Org. nr 844000-4748

Resultaträkning

Not
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter

1

Rörelsens kostnader

2020

100 144
57 343

71 900

32946

'457

487

104 846

.-95

864

-74111

Rörelseresultat

61 624

30 735

Resultat efter finansiella poster

61 624

30 735

Resultat före skatt

61 624

30 735

61 624

30 735

Arets resultat

\A
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Balansräkning
Tillgångar

Not

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
And ra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31

2

2020-12-31

I

938

69 938

I

938

69 938

9 938

69 938

Summa anläggningstillgångar
Omsättn i n gsti I gå n ga r
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

0

4 358

286 615

178 938

Summa omsättningstillgångar

286

615

183 296

Summa tillgångar

296

553

253234

I

Eget Kapital och skutder

Not

2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital
Kapital
lnbetalda insatser

)

14 $03

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Gösta Carlssons minnesfond
Summa avsättningar

3

209 !t92
61 ti24

179 157
30 73s

271

516

209892

286

419

224795

3134

22938
22938

3't34

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
{v,

7 000
7 rl00
296

I
t|;qt

14 903

14 903
14 903

(10)

553

5 500
5 500

253233
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Redovisn i ngs pri nci per och boks I utskom mentarer
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget
annat anges nedan.

lntäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras klubben och intäkterna kan beräknas på ett tillförliiligt sätt

Noter

)

Not 1 övriga rörelseintäkter
2021

2020

Erhållna bidrag juniorer

30 063

24 546

Erhållna bidrag seniorer

27 280

Summa

57

343

I

400

32946

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
SEB Korträntefond

2021-12-31

2020-12-31

Anskaffningsvärde vid årets början

69 938

69 938

Anskaffningsvärde vid året slut

9 938

69 938

Marknadsvärde

11 414

71 409

Not 3 Avsättningar
Gösta Garlssons minnesfond

2021-12-31

Anskaffningsvärde vid årets början
Utnyttjat för juniorverksamheten
Anskaffningsvärde vid årets utgång

22938

(-../

e (10)
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2020-12-31

-19 804

s0 988
050

3 134

22938
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S:t IBB den27 februari 2022

,/wn
Kerstin

ik

Sekreterare

d/d/^

Stina

Anders Olsson

Kassör

U

Andreas Johansson

Cecilia Kinnerfelt

Lena Anvret

Vå

An

avgivits den

,Ilu go^,,

/f/*,J"n^-,

,Jffru"'

Magfus Larsson

Auktoriserad revisor
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S:t IBB den 27 februari 2022

Kerstin Mouchard

Ulf Öhrvik

Ordförande

Sekreterare

Stina Ahlenius

Anders Olsson

Kassör

Ulf Norrstam

Andreas Johansson

Cecilia Kinnerfelt

Lena Anvret

Vår

lse har avgivits den

%'*ru

And
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBER]iTTELSE
Till föreningsstiimman i S:t Ibbs Golfklubb
Org. nr 844000-4748
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Vi har utfiirt en revision av årsredovisningen fi)r S:t lbbs Golfklubb

r

identifierar och bedömer vi riskema liir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter etler på misstag, utformar och utfiir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
åndamålsenliga fiir att utgöra en grund for våra uttalanden.
Risken fiir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
ftiljd av oegentligheter är högre än fiir en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intem kontroll.

r

skaffar vi oss en ftirståelse av den del av öreningens
intema kontroll som har betydelse ftir vår revision ör att
utforma granskningsåtgiirder som åir lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte fiir att uttala oss om
effektiviteten i den intema kontrollen.

r

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

r

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hiindelser eller
fiirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
fiireningens formåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fiista uppmiirksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar iir
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller örhållanden göra att en ftirening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukfuren
och innehållet i årsredovisningen, diiribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt

for är 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av ltireningens finansiella ställning per den 3 1
december 2021 och av dess finansiella resultat ft)r året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fiirenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därftir att fiireningsstämman fastställer
resultatriikningen och balansräkningen.

Grundliir uttalanden
Vi har utfiirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revlsorns
ansvar. Vi iir oberoende i ftirhållande till fiireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund fiir våra uttalanden.

Styrelsens ansvst
Det iir styrelsen som har ansvaret {iir att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig fiir att upprätta en
arsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen fiir
bedömningen av ftireningens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
fiirhållanden som kan påverka fiirmågan att fortsätta
verksamheten och att anvånda antagandet om fortsatt drill.
Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Vara mål iir att uppnå en rimlig grad, av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men iir
ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan örväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
1 årsredovisningen.

M

som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fiir den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

7-x,1,

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
samt stadgar

/-14

Uttalande

Auktoriserad revisor

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en
revision av styrelsens ftirvaltning fiir S:t Ibbs Golfklubb lor år
2021.

Vi tillstyrker att ftireningsstämman disponerar vinsten enligt
fi)rslaget i örvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.
Grund

jiir

uttalande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet l?evlsonrs
ansvar. Vi är oberoende i ftirhållande till ftireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund fiir vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret iiir örvaltningen.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis ör
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende ftiretagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon forsummelse som kan
öranleda ersättningsskyldighet mot fiireningen.
Vårt mål beträffande revisionen av örslaget till dispositioner av
öreningens vinst eller ftirlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fiirslaget är
ftirenligt med stadgama.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
en revision som utfiirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgiirder eller ftirsummelser som kan

ftir att

fiiranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltringen grundar sig främst på revisionen av

räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
baseras på vår professionella bedömning med
utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och forhållanden
som är väsentliga for verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir fiireningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra fiirhållanden som
iir relevanta fiir vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
for vårt uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner
beträffande fiireningens vinst eller fiirlustjag vi granskat om
ftirslaget iir fiirenligt med fiireningens stadgar.

utörs
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