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Välkomna till Borås i år igen!

Golfens affärer!?
Temat för Utbildningsdagarna i Borås är Golfens
affärer.  Temat är utmanande eftersom de allra flesta
golfklubbar är traditionella idrottsföreningar - mer
eller mindre. Det går ändå inte att bortse från att
de ekonomiska aspekterna på vår verksamhet blir
allt mer påtagliga.

Vi administratörer är satta att leda en komplice-
rad verksamhet.  Våra arbetsplatser är en organi-
sation med en blandning av ideellt och professio-
nellt ledarskap. Golfklubbar är en resurskrävande
verksamhet där vi har vant oss vid att våra med-
lemmar sällan eller aldrig tar ett större ekonomiskt
ansvar för mer än 50% av intäkterna. Resten för-
väntas komma från externa intressenter som
greenfeegäster och företag. Vi möter en allt hår-
dare konkurrens om kunderna samtidigt som vi
ser en tydlig nationell förändring i efterfrågan.
Andra aktiviteter attraherar och det är inte längre
lika lätt att driva golfklubb som då vi verkade ha
en outtömlig källa av nya golfare.

Det är hög tid att vässa vår kompetens och välja
färdväg om hur vi bäst möter en framtid som i
många stycken redan är här. Hur ökar vi värdet för
befintliga golfare och hur attraherar vi nya golfare?
Detta är frågor vi vill lyfta och diskutera i Borås.
Samtidigt vill vi skapa en mötesplats som lockar
fler av er medlemmar. Detta innebär att vi fortsät-
ter försöka hitta ett varierat utbud i programmet
och som kan ge alla medlemmar verktyg i att bli
en bättre resurs för våra styrelser. Jag ser fram
emot att diskutera dessa och andra frågor med er
på plats i Borås.

Väl mött i Borås!

Jimmy Grön, ordförande

Mitt
(Gästrikland/Hälsingland, Jämt-
land/Härjedalen, Medelpad och
Ångermanland). Vakant
Norr-/Västerbotten
Anders Wallström, Sörfors GK
Småland
Egon Larsson, Hooks GK
Skåne
Åsa Gingdal, Hässlegårdens GK
Stockholm
Seth Strandin,  Arninge GK
Södermanland
Anna Eriksson, Strängnäs GK

Blekinge
Anneli Börjesson, Karlshamns GK
Bohus/Dal
Thommy Johansson, Tjörns GK
Dalarna
Lars Eriksson, Dalsjö GK
Gotland
Anette Andersson, Slite GK
Göteborg
Inga Lill Hentman, Forsgårdens GK
Halland
Alf Lingmerth, Holms GK

Uppland
Peter de Wahl, Lisinge GK
Värmland
Jonas Seleskog, Bryngfjordens GK
Västmanland
Knut Bätz, Västerås GK
Västergötland
Martin Fredriksson, Herrljunga GK
Örebro
Annica Lundström, Mosjö G&CC
Östergötland
Per-Arne Nordlund, Norrköpings GK

Distriktskaptener 2006
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Söndag 19 mars
Tid Aktivitet Föreläsare/Ansvarig/Plats
11.00 Distriktskaptensmöte Styrelsen
13.00 Lunch Matsalen
14.00 Sal B Inledningsanförande Jimmy Grön, ordf. GAF
14.30 Sal B Mångfald, samarbete och utveckling Lennart Lindén, UGIL

Kaffe
17.00 Sal B Kurs S:t Andrews - Rapport från utbildningen S. Johansson/A. Rohdin
17.20 Sal B European Institute of Golf Course Architects Peter Fjällman
17.45 Sal B Golfens Affärer Dan Persson
18.00 Tid till förfogande
19.00 Busstransport till Borås Arena med studiebesök Vid entrén
20.00 Middag Borås Arena
21.30 Elfsborg av idag Stefan Andreasson
22.00 Busstransport till First Hotel Grand

Måndag 20 mars
08.00 Sal B Golf.se - Ett verktyg för klubbarna, planer, utveckling M. Söderberg/T. Björn

Sal Ä Eliminera oredan - Organisera din arbetsplats och dag Håkan Lövén
09.00 Sal B Investering i nya greener och kostnadsbild Ingvar Fjällman, Delsjö GK/SGA

Sal Ä Datorn - Din personliga assistent Håkan Lövén
09.45/10.00 Kaffe
10.15 Sal Ä Så får du glädje och motivation på jobbet Håkan Lövén
10.30 Sal B Bokningsregler som ger mervärde och ökade intäkter Scandic Hotels/M. Lennartsson, GIT
11.15 Sal Ä Ut med språket - vårda ditt viktigaste arbetsredskap Christina Lindhe
11.30 Sal B Yield - Prissättning inom hotellindustrin Scandic Hotels
12.00/12.15 Lunch
13.30 Sal B SysteamEpani/Infogate/Pensum Magnus Jivén/Pelle Bergkvist/

Produkter för golfklubben och dess kunder Håkan Nordlund
Sal Ä Rösten - Ditt viktigaste arbetsredskap Christina Lindhe

14.30 Sal B Rollfördelning på den moderna klubben Gunnar Håkansson
Sal Ä En dag i högklackat Annica Rådberg

15.15 Kaffe
15.45 Sal B Nytta för golfklubbarna - Nuläge och framtid Per Adler

Sal Ä En dag i högklackat, forts. Annica Rådberg
16.30 Sal B Ny kassa och webb i GIT Bo Bengtsson
17.15 Tid till förfogande
18.30 Sal B Årsmöte GAF Styrelsen/Kansliet

Sal Ä Möte FSG
19.30 Samling för årsmötesmiddag
20.00 Årsmötesmiddag

(OBS - klädsel herrar kavaj eller kostym)

Tisdag 21 mars
08.30 Sal B Carry 2007 Gunnar Håkansson

Sal Ä Tävling, lottning och resultathantering Från GIT
09.30 Sal B Turistindustrin - Hur blir det större intäkter till golfen? M. Håkansson, Gotlands turistråd

Sal Ä GIT/EMV/Kortläsare för kunden Affärssystem AB
10.15 Kaffe
10.45 Sal B Pace of play - Speltempo R. Malcolm, St Andrews Links Trust
13.15 Sal B Avslutning Jimmy Grön, ordf. GAF
13.30 Lunch

Sal B = Boråssalen och Sal Ä = Älvsborgssalen

Program Utbildningsdagar - Golfens affärer
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Golfens Affärer - Temat på Utbildningsdagarna i Borås

Sara Johansson, Växjö GK och
Annika Rohdin, Ombergs Golf
Till vardags är de administratörer på respektive
klubb. Sara och Annika var med vid utbildningen på
St Andrews och berättar om upplevelserna där.

Peter Fjällman, golfbanearkitekt
F.d. ordförande i GAF och golfadministratör under
många år. Peter arbetar sedan ett antal år tillbaka
som golfbanearkitekt och informerar om den euro-
peiska golfbanearkitektsorganisationen EIGCA.

Stefan Andreasson, sportchef IF Elfsborg
Spelade många år på mittfältet i laget innan han axlade
det spännande jobbet som sportchef.

Per Adler,  VD SGF Affärsutveckling
Har sina medarbetare på AFFU, Martin Söderberg,
Dan Persson och Thomas Björn med sig för att fö-
redra olika områden.

Håkan Lövén, utbildningskonsult
Arbetar med hur man effektiviserar sin arbetsplats.
Mycket anlitad av olika företag i detta avseende.

Ingvar Fjällman, banchef Delsjö GK
Ansvarade för ombyggnaden av Delsjös greener och
redogör för bakgrund och kostnadsbild av detta stora
arbete. Årets greenkeeper 2004.

Magnus Lennartsson, klubbchef Chalmers GK
Arbetar i en kontrollgrupp i projektet och är sär-
skilt intresserad av bokningsregler.

Presentation av föreläsare
Christina Linde, leg. logoped
Hjälper till att lära oss att vårda rösten och hur vi
skall använda den på rätt sätt.

Magnus Jivén, VD Systeam Epani
Har arbetat med golfens datasystem under många
år. Presenterar nyheterna i golfdatabranchen.

Pelle Bergkvist, VD Infogate
Arbetar med hemsidor för golfen. Presenterar nya
lösningar med GIT som bas.

Håkan Nordlund, marknadsansvarig Pensum
Presenterar försäkringsprodukter inom golfen.

Gunnar Håkansson, servicechef SGF
Redogör för rollfördelningen på den moderna klub-
ben samt EU-medel, Carry 2007.

Annica Rådberg, konferensansvarig Pulsen
Berättar om sin roll inom serviceyrket under rubri-
ken ”En dag i högklackat”.

Bo Bengtsson, VD SGF Golfsystem
Har arbetat med golfdataprogram de senaste 15
åren.

Michael Håkansson, Gotlands Turistråd
Hjälper oss att hitta rätt för att få turister till våra
golfanläggningar.

Golfens Affärer är ett tema som kommer upp på
utbildningsdagarna i Borås. Det är mycket pengar
som årligen passerar genom golfklubbarnas och golf-
anläggningarnas kassor. Hur skall vi hitta rätt med
ytterligare spelare till golfen, skapa mer ekonomiska
resurser m m?

Vi kommer att ha två parallella program för att
skapa valbarhet för våra deltagare under utbildnings-
dagarna. Till söndagens uppstart har vi␣ Lennart Lin-
dén från UGIL ett utvecklingsföretag med många år
i branschen. Lennart kommer att␣ ha rubriken
MÅNGFALD, SAMARBETE och UTVECKLING som
ledpunkt för sitt framträdande - en spännande in-
ledning på våra dagar tillsammans. Söndagskvällen
avslutas med ett besök på Borås Arena, IF Elsborgs
hemmaarena, där vi också äter middag tillsammans.
Vid kaffet får vi en presentation av fotbollsklubben.

Under måndagen genomförs parallella program.
Ett är speciellt riktat till våra medlemmar i katego-
rin kanslister/receptionister medan det andra mer
är riktat mot klubbledning men allt är öppet för alla.

Tisdagen avslutas med en skotsk föredragshållare,
Ronnie Malcolm, PPM som var en av våra kursle-
dare under dagarna på St Andrews. Han kommer att
prata om Pace of Play - speltempo och hur man
löser detta på St Andrews Links Trust. En härlig per-
sonlighet som deltagarna på Scotlandsutbildningen
uppskattade mycket.␣

Vi kommer även att bjuda in FSG, Föreningen Sve-
riges Golfbaneägare att deltaga i konferensen för
att det är många ämnen som berör dem samt att
utöka samarbetet oss organisationer emellan.

Välkommen till Borås!
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Tid: måndagen den 20 mars 2006 kl. 18.30.
Plats: First Hotel Grand, Borås

Föredragningslista
1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.

7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet
med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Fastställande av medlems- och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för det
innevarande verksamhets- och räkenskapsåret.

12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

13. Val av:
a. GAF:s ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. två revisorer, jämte en revisorsuppleant, för en tid av 1 år.
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordförande.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
– Styrelsens förslag till revidering av stadgarna.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande.

Kallelse till GAF:s årsmöte 2006
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Sveriges Golfadministratörers
Förening, GAF

Org.nr. 883201-6227

Styrelsen får härmed avge redovisning för fören-
ingens verksamhet under tiden 2005.01.01–
2005.12.31.

Förtroendevalda under
verksamhetsåret

Styrelse
Ordförande: Jimmy Grön, Kalmar GK
V. ordf. /Skattmästare: Lennart Hanson, Lindö GK
Ledamot:  Ann Jacobsson, Haverdals GK
Ledamot: Göran Näslund, Viksjö GK
Ledamot:  Agneta Uggla Kangasniemi, Motala GK
Ledamot: Jörgen Kjellgren Båstad GK
Ledamot: Martin Fredriksson Herrljunga GK
Adjungerade: Thomas Sohlström och Göran
Jaselius, GAF:s kansli

Revisorer
Jan Hallinger, Öijared GK
Jerker Tobiasson, Delsjö GK

Revisorsuppleant
Linda Jönsson, Forsgårdens GK

Valberedning
Ordf. Hans Johansson, Albatross GK
Annika Hermansson, Söderåsens GK
Styrelsens repr. Göran Näslund, Viksjö GK

Anställda
Thomas Sohlström – 60%
Lena Sköld – 25% november - december
Göran Jaselius – ideellt arbetande

Styrelsemöten/Årsmöte
Styrelsen har under 2005 haft 9 protokollförda
möten. Styrelsen har utökats i antal med en per-
son vilket har gjort att vi haft möjlighet att besöka
distrikten med kanslipersonal och styrelsemedlem-
mar i större omfattning.

Årsmötet avhölls i Borås, First Grand Hotell den
14 mars och årsmötesförhandlingarna leddes av
Stig Persson, Ljunghusens GK. Drygt 120 medlem-
mar kom till förhandlingarna samt gäster från SGF,
PGA, SGA, Västergötlands GDF och Borås GK.

Medlemmar
Medlemsantalet i föreningen har inte ökat under
året utan varit i princip på samma nivå.  Aktiva med-
lemmar är 747 (742) st på 360 klubbar och golf-

förbund.  Under 2005 så har det tillkommit 111
medlemmar och 113 har lämnat föreningen, främst
beroende på  att man slutat sin anställning på klub-
ben eller lämnat som passiv medlem. Under året
har fem medlemmar avlidit.

275 av medlemmarna har arbetsuppgifter såsom
kanslichefer, intendenter, klubbchefer eller klubb-
direktörer medan övriga är anställda såsom kanslis-
ter eller receptionister på sina arbetsplatser. Av
de 801 medlemmarna är 400 (49,9%) kvinnliga
medlemmar och 401 (50,1%) manliga.

Medelåldern bland alla aktiva är 49,9 (51,2) kvin-
nor 49,2 (49,9) och män 50,7 (52,7).  Slutsats – vi
bryter en trend och ”vi” blir yngre, alltså fler i de
yngre åldrarna dras till arbetet inom golfen.

Ekonomi
Året har givit ett överskott på ca. 160. 000 kr. In-
täkter från AFFU och SGF Golfsystem AB som vi
inte kände till vid budgetarbetet samt ett ökat över-
skott på intäkter från EPG 05 är det största skälet
till överskottet.

Utbildning
Fr.o.m. sommaren 2005 har GAF ansvar för ut-
bildningen i GIT. Under hösten har utbildning ge-
nomförts i Borås, Malmö och Södertälje samt på
ett antal klubbar genom på platsen utbildning. GUA
och HUA avslutades under våren med Gull
Jungstedt och Agneta Uggla Kangasniemi som kurs-
chefer.  En sex veckors kurs för klubbchefer star-
tades under året med avslutning våren 2007 med
25 elever och Ingrid Torines Brandt som kurschef.
Utbildningar av olika slag på distriktsnivå har ge-
nomförts på nästan alla distrikt. EPGs seminarie-
program är det största och mest välbesökta vi
genomfört tillsammans med SGF,  PGA och SGA.

Erfamöten
Två rikserfamöten har avhållits under verksamhets-
året. Det första i samband med årsmötet i Borås
och det andra i Jönköping i samband med EPG
2005 där c:a 120 medlemmar mötte upp. I sam-
band med EPG spelades GAF-mästerskapet på
Eksjö Golfklubbs härliga anläggning där Peter Bör-
jesson med personal mötte upp med god service
och en fantastisk dag. Årets GAF-mästare blev
Tobias Pettersson, Kävlinge GK. Bästa dam och vin-
nare av Stigs & Thomas Trophy blev Åsa Gingdal
från Hässlegårdens GK. I B-klassen segrade Tord
Jansson från Kävlinge GK och i C-klassen  Carina
Jelleryd från Ågesta GK som också vann det nya
vandringspriset, Pensum Cup.
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Distriktsverksamheten
Distrikten har drivits bra på många distrikt, främst
de mindre. De större har lite svårare att hålla ihop
så insatser kommer att göras under 2006 mot de
distrikt som har lite lägre frekvens på sina träffar.

Information
GAF´s hemsida (http://gaf.golf.se), i ny utformning
från och med november, är en välbesökt sajt och
den är, tack vare kansliet, mycket levande och ak-
tuell. Nya sidor för medlemmar och större möjlig-
heter för foton har gjort sidan mer tittarvänlig.
Många använder sajten som öppningssida då det
är bra länkar till andra viktiga sidor för golf-
administratören.

Trots att den digitala informationen har blivit
bättre har vi märkt att behovet av den traditio-
nella skriften Newsletter ännu finns vilken har ut-
givits tre gånger under 2005. Medlemmarnas mail-
adresser försöker kansliet hålla uppdaterade för
att kunna skicka gruppmail på ett lätt sätt. Bättre
kommer detta att bli då GAF får tillgång till GIT i
den dagliga verksamheten.

Internationellt
Den återkommande träffen och matchen mot
Association of Golf Club Secretaries genomför-
des i år i Karlshamn och återigen lyckades GAF
vinna på hemmaplan med 9 mot 6. Besöket var
också förlagt till Falsterbo GK och Ljunghusens
GK där våra gäster, liksom i Karlshamn blev mycket
väl bemötta. Tack till alla som ställde resurser och
tid till förfogande. Kontakter har funnits med CMAE
i Glasgow avseende utbildning samt besök vi
CMAA konferens i USA. Ett studiebesök på mäs-
san i Harrogate, BIGGA:s stora event, genomför-
des av dem som arbetade med årets EPG.

Representation
GAF har representerat vid SGF årsmöte och vid
PGA och SGA:s årsmöten fanns vi också repre-
senterade.  Under Scandinavian Masters fanns vi
också på plats. I GITs styrelse finns fyra från
medlemsleden representerade, Christer Bergfors,
Gunnar Håkansson, Rolf Steen och Stina Elofsson.
I de regionala GIT-råden finns många medlemmar
samt även såsom representanter i det centrala GIT-
rådet.

Samarbete
Elmia Park & Golf 2005 – Göran Näslund, Hans Jo-
hansson, Albatross och Jennie Lagerstedt.
SGF/PGA/SGA – Styrelsen
Utbildning GUA/HUA/Klubbchefsutbildning samt
utbildningsutveckling – Gull Jungstedt, Agneta Uggla
Kangasniemi, Ann Jacobsson, Göran Näslund, Pelle Sät-
tare, Jimmy Grön och Thomas Sohlström.

Kansli
En flyttning till större lokal inom kontorshotellet
har gjort att vi fått mer utrymme samt haft möjlig-
het att ha fler arbetande på kontoret. Under året
har vi genom nytt samarbete med AFFU och GIT
haft möjlighet att deltidsanställa personal för att
lösa dessa uppgifter.

Övrigt
Våra samarbetspartners under året har varit Pen-
sum, Mätorit Data, Strömberg Bergstrand och Part-
ner, Sundén Reklam AB,  PR-tryck AB, Sonny Brink
AB, Allready.net AB och TG-Skrivab. Ett varmt
tack till våra samarbetspartners.

Samarbetspartners

Pensum
Försäkringsmäklare

Vaggeryds Tryckeri
Greenfeeböcker

Sonny Brink Textil
Greenfeehanddukar

TG-Skrivab
Kontorsmaterial

Glenmuir
Profilkläder

Oscar Jacobson
Profilkläder

Sundén Reklam AB
Flaggor

PR-tryck AB
Bagbrickor, Hcp-fodral

Mätorit Data
Etiketter
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2005 2005 2006
INTÄKTER BUDGET UTFALL BUDGET
Medlemsavgifter 560 000 568 200 600 000
Elmia Park & Golf 150 000 1)   209 895 0
Kurser egen regi 110 000 2)   304 646 7)   450 000
Årsmöte 400 000 340 245 500 000
Försäljn. handdukar, böcker, profilprod. 200 000   3)   397 552 300 000
Erfaträff höst 410 000 265 550 300 000
Sponsring 100 000 67 500 170 000
Övriga ersättningar och intäkter 10 000 4)    96 251 60 000
SUMMA INTÄKTER 1 940 000 2 249 839 2 380 000

KOSTNADER
Personalkostnader 350 000 385 986 370 000
Styrelsemöten/resor 45 000 53 695 60 000
Styrelsemöten övrigt 60 000 55 325 60 000
Årsmöte 375 000 321 500 500 000
Regionala Erfa-träffar 70 000 48 484 70 000
Erfaträff höst 385 000 241 704 275 000
Studieresor 25 000 28 285 30 000
Elmia Park & Golf 40 000 44 818 20 000
Projektkostnader 10 000 0 38 000
Kurser egen regi 100 000 5)   205 690 400 000
Inköp handdukar, böcker, profilprod. 180 000 379 302 270 000
Övriga kostnader 30 000 6)    90 181 30 000
Kanslikostnader 135 000 143 065 140 000
Matrikel 10 000 6 500 0
Telefon/porto/fax 80 000 61 485 70 000
Planeringskonferens 40 000 4 500 40 000
SUMMA KOSTNADER 1 935 000 2 070 520 2 373 000

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA I/K 5 000 179  319 7 000

FINANSIELLA I/K
Ränteintäkter 10 000 4 297 10 000
Bankkostnader 6 000 6 560 7 000
SUMMA FINANSIELLA I/K 4 000 -2 263 3 000

RESULTAT FÖRE SKATT 9 000 177 056 10 000

SKATTER
Statlig inkomstskatt 9 000 9 744 10 000
SUMMA SKATTER 9 000 9 744 10 000

ÅRETS RESULTAT 0 167 312 0

Not.
1) Utfall ca 60 tkr över budget.
2) GIT-utbildning. Intäkt 120 tkr från AFFU.
3) Böcker, profilprodukter, klubbrickor m.m.
4) Projekt med AFFU. Intäkt 70 tkr från AFFU.
5) GIT-utbildning. Lärare, lokaler, resor, förberedelser
6) Projekt med AFFU. Kostnad på ca 70 tkr se punkt 4.
7) Scotlands- och GIT-utbildning

Resultaträkning 2005-12-31
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TILLGÅNGAR 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Omsättningstillgångar
Kassa 913 398 2 928
Postgiro 27 007 -18 5 967
Bankgiro/Bankkonto 158 099 8 048 19 658
Räntefond 506 614 275 779 166 730
S:a omsättningstillgångar 692 633 284 207 195 283

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 55 911 48 960 104 908
Förutbetalda kostnader 28 147 14 197
Varulager 6 650 30 000 22 500
S:a kortfristiga fordringar 90 708 93 157 127 408

Anläggningstillgångar
Kontorsinventarier 0 0 0
Ack. värdeminskning 0 0 0
S:a anläggningstillgångar 0 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 783 341 377 364 322 691

SKULDER/EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 25 347 4 412
Skatter 19 002 36 258 32 629
Semesterlöneskuld 27 000
Förutbetalda intäkter kurser 2006 202 217
Upplupna kostnader 12 357
Personalskatter 14 000
Skuld till SGF 25 000
S:a kortfristiga skulder 299 923 61 258 37 041

Eget kapital
Balanserat resultat 316 106 285 650 241 550
Årets resultat 167 312 30 456 44 100
S:a eget kapital 483 418 316 106 285 650

SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL 783 341 377 364 322 691

Styrelsen för Sveriges Golfadministratörers Förening (GAF) 2006-01-25

Jimmy Grön, ordförande Lennart Hanson vice ordf, kassör Agneta Uggla Kangasniemi, ledamot

Göran Näslund, ledamot Ann Jacobsson, ledamot Martin Fredriksson, ledamot

Jörgen Kjellgren, ledamot

Balansräkning 2005-12-31
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Till årsmötet i Sveriges Golfadministratörers Förening, GAF
Undertecknade revisorer, valda vid GAF:s årsmöte i mars 2005 har granskat årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens förvaltning i GAF för räkenskapsåret 2005-01-01--2005-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. I revisio-
nen har också ingått att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma
den samlade informationen i årsredovisningen.  Vi har även löpande under året utfört förvaltningsrevision
och följt styrelsens arbete genom att ta del av styrelsens protokoll.

Vi har funnit att årsredovisningen har upprättats i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som
gäller för ideella föreningar, vilket ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed. I förvaltningsrevisionen har vi delgivit styrelsen vår syn på vissa beslut inte för att
anmärka eller ge råd. Vi finner därvid att styrelsen följt föreningens stadgar och genomfört upprättad
verksamhetsplan, varför ingen anmärkning heller finns på styrelsens arbete avseende denna del av styrel-
sens arbete.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i årsredovisningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Borås den 25 januari 2006

Jan Hallinger Jerker Tobiasson Linda Jönsson
Revisor Revisor Revisorssuppleant

Styrelsen föreslår följande årsavgifter för år 2006.
Aktiv medlem 750 kr (750 kr år 2005)
Stödjande medlem 150 kr (150 kr år 2005)

Budgeten baserar sig på ett medlemsantal av ca 790 aktiva och 50 passiva medlemmar.

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till årsavgifter
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Verksamhetsplan 2006-2010
”GAF administrerar golfen i Sverige”

Vision
GAF ska vara den professionella intresseorga-
nisationen för Sveriges samtliga golfadministratörer.
GAF ska också vara tongivande i utvecklingen av
golfadministration samt vara delaktig i utvecklingen
av såväl den nationella som internationella
erfaverksamheten.

Verksamhetsinriktning
GAF ska aktivt utveckla golfadministrationen i
svenska golfklubbar. GAF´s utbildning ska väl över-
ensstämma med de krav som omvärlden kan ställa
på en professionellt driven golfanläggning. I samar-
bete med SGA, PGA och FSGA ska GAF vara en
aktiv samarbetspartner till Svenska Golfförbundet
och där utveckla GK´s behov i ett helhetsperspek-
tiv. Det numera etablerade samarbetet med inter-
nationella, nordiska och övriga systerorganisationer
ska vidareutvecklas och syfta till att utbyta varan-
dras erfarenheter och även stärka yrkesidentiteten
för samtliga nationers medlemmar.

Bakgrund
Återigen har styrelsen ägnat ett par dagar åt GAF´s
verksamhetsplan. Där utvärderas året som gått och
samtidigt revideras planen i sina samtliga delar. Vi-
sion, långa och korta mål blir föremål för en kri-
tisk granskning och anpassas efter en nulägesanalys.
Samtliga ledamöter och anställd personal har varit
delaktiga. Ambitionen är att också lyssna på vad
våra medlemmar har för åsikter, något som vi för-
söker säkerställa via det kontaktnät vi alla har inom
golfen. Med ett övergripande angreppssätt och med
hänsyn taget till våra resurser försöker vi fastställa
våra långa och korta mål på ett balanserat och ut-
vecklande sätt. En del frågor är föremål för djupa
och policyrelaterade diskussioner.

Långsiktiga verksamhetsmål (2-5 år)
Långsiktigt ska GAF verka för ett antal priorite-
rade mål;

• Utbildning
• Mötesplatser
• Ideellt - Professionellt
• Föreningens organisation
• Marknadsstrategi
• Samarbete med SGA, PGA, FSGA

och FSG
• Samarbete med SGF
• Serviceregioner
• Internationellt

Nedan följer en definition vad vi menar med de
långsiktiga målen.

Utbildning
Under 2005 fastställdes ett nytt samarbetsavtal
mellan GAF och SGF.  Avtalet tydliggör rollerna
oss emellan och belyser också SGF´s inställning
om att GAF anses vara en värdefull samarbetspart.
Utbildningsfrågan som tidigare haft ett oklart an-
svar är nu en gång för alla placerat hos SGF. Detta
innebär att SGF är huvudman gällande de adminis-
trativa utbildningarna. Vår roll som kurschefer, fö-
reläsare m.m. är reglerat i separat avtal. Vi kom-
mer av den anledningen att koncentrera oss på
våra årliga nationella möten samt fortsätta att ta
fram specialutbildningar som syftar till att stärka
vår kompetens.

Det finns utöver detta ett par områden som vi
på lång sikt kommer att verka för och som vi tror
är viktiga gällande framtida golfadministration. Ett
område vi arbetar långsiktigt med är att söka
utbildningsplattformar i det befintliga skolsystemet.
Vi vill genom detta vara med och försöka utveckla
utbildningsprogram på universitets- och högsko-
lenivå. Med detta hoppas vi på att få en både grund-
läggande och specialutbildad grupp elever som i
framtiden kan ikläda sig yrkesrollen som adminis-
tratörer på golfklubbarna. Syftet med vår akade-
miska inriktning är att tydliggöra administratörens
roll som verkställande tjänsteman på en golfklubb.
En huvudanledning är den ökade kravställigheten
vi kan se på dagens golfklubbar, inte minst på de
anläggningar som drivs i aktiebolagsform.

I samtal med FS (förbundsstyrelsen) har vi också
uttryckt ett förslag på att tillsammans med SGF,
SGA och PGA ansvara för två nya utbildningsidéer.
Den ena rör allt professionellt inflöde oavsett
yrkesskrå. Där vill vi på central nivå samla samtliga
i en introduktionsutbildning i syfte att klargöra
roller på klubben utifrån ett hörnpelarsynsätt.

På regional nivå har vi föreslagit att vi tillsam-
mans med distrikten årligen genomför en intro-
duktionsutbildning för allt ideellt inflöde. Syftet är
att utifrån ett hörnpelarsynsätt säkerställa en hö-
gre lägsta nivå av kunskap över vad en styrelsele-
damot på GK kommer att ta ansvar för.
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Mötesplatser
Vi kommer även fortsättningsvis anordna och ut-
veckla de mötesplatser vi har kallat Erfa-träffar. Vi
har identifierat två stycken förändringar i den in-
riktningen där den första har bäring på insikten
om att våra medlemmar blir allt mer mångfacette-
rade. Två tredjedelar av våra medlemmar har be-
fattningen kanslist eller liknande och har vanligtvis
inte ett fullt verksamhetsmandat. Våra nationella
träffar har ibland saknat innehåll för denna grupp.
För många ämnen har handlat om lednings-
relaterade frågor. Detta är en sak vi vill ändra på
genom att säkerställa att våra program framgent
har ett utbud som lockar och utvecklar alla golf-
administratörer.

Som en till synes paradox till ovan nämnda in-
riktning kommer vi också att sätta fokus på frågor
som rör golfens affärer.  Anledningarna till detta är
många. Vi vet alla att kraven på professionell drift
ökar och särskilt nu när golfen befinner sig i en
avstannande tillväxtkurva. Detta ger vid handen att
vi behöver lyfta dessa frågor för att hjälpa varan-
dra till en om möjligt tryggare tillvaro på våra golf-
anläggningar. Golfen har inom idrotten en särställ-
ning i förhållande till andra. Våra anläggningar är
stora och resurskrävande och har sällan eller ald-
rig subventioner som är jämförbara med exem-
pelvis fotboll och ishockey. Detta gör att egenfin-
anseringskraven är extra viktiga och därigenom
också kraven på, i vissa delar, en mer affärsmässig
drift. Vi kan inte bortse från detta faktum men har
en ambition att balansera denna inriktning med alla
de värden som den ideella organisationen har haft
och kommer att ha.

Ideellt - Professionellt
Det finns idag ett inbyggt avstånd mellan för-
troendevalda och anställda. Kanske inte på golf-
klubb, men helt klart i den organisation som golf-
förbund och distrikt utgör. Det är med få undan-
tag professionella har en naturlig plats i den de-
mokratiska processen. Vi syftar inte till rösträtt utan
istället till att vår kompetens bättre kunde och
borde tas om hand. Den kunskap vi i egenskap av
anställda har skulle många gånger behövas i de fo-
rum då golfens nutid och framtid diskuteras. Vi vill
verka för att det på distriktsnivå är naturligt att
professionella på ett eller annat sätt deltar. Skåne
är ett bra exempel där klubbdirektören på Båstad
numera är invald i styrelsen. Blekinge är ett annat
bra exempel och Småland är på god väg. Vi försö-
ker med våra utbildningar att höja kompetensnivån
för dem som idag är verksamma och tror att vi
genom detta kan skapa en mer harmonisk och
tryggare tillvaro för våra medlemmar.

En annan och kanske den viktigaste insatsen är
att höja insikten om arbetet på en golfklubb hos
våra förtroendevalda. Vi menar att det råder en

ganska kraftfull kompetensskillnad gällande golf-
specifika kunskaper, mellan anställda administratö-
rer och förtroendevalda på landets golfklubbar. Vi
medverkar i den anledningen till att försöka åstad-
komma en större insikt om relationen professio-
nell/ideell. En viktig del i den strategin är den ovan
nämnda inflödesutbildningen av nya förtroende-
valda i landets golfklubbsstyrelser.

Föreningens organisation
De inre och yttre kraven på GAF som organisa-
tion ökar från år till år. För att möta dessa krav
anställde vi för drygt fyra år sedan en kanslichef på
halvtid. Vi har nu kommit till ett läge där den funk-
tionen inte alltid räcker till. Som en lösning på detta
har styrelsen satt igång ett arbete i syfte att finna
en bredare organisation än den vi har idag. Vi kom-
mer inte att bygga fasta kommittéstrukturer utan
istället skapa en projektorganisation. Vi tror att det
är lättare att rekrytera resurser till tids- och
verksamhetsbegränsade projekt.

Marknadsstrategi
En viktig del i GAF´s ekonomi är externa intres-
senter och de avtal vi kan komma att sluta i fram-
tiden.  För att undvika allt för stora medlemsavgifts-
höjningar och samtidigt kunna vidareutveckla
GAF´s verksamhet kommer vi att vara beroende
av externfinansiering. Vi har av den anledningen
arbetat fram en policy för hur intressenter får sy-
nas med oss och också hur de ekonomiska förut-
sättningarna ska se ut. Det finns flera olika nivåer
att arbeta med, allt från ren traditionell sponsring
till ett väl utvecklat samarbete med krav på opera-
tiva motprestationer.

Samarbete med SGA, PGA, FSGA och FSG
Vi har sedan flera år ett formellt avtal som regle-
rar samarbetet mellan SGA, PGA och oss. Hörn-
pelarsynsättet är utgångspunkt för arbetet där vi
gemensamt ska arbeta för att vi både på klubben
och centralt arbetar ihop mot gemensamma mål.
Avtalet syftar primärt till att säkerställa organisa-
tionernas delaktighet i svensk golfs utveckling. Det
finns ett antal prioriterade områden som exem-
pelvis utbildning och arbetsmiljö och som vi har
gemensamma intressen kring. I den gemensamma
handlingsplanen har vi bland annat som mål att
kontinuerligt och tillsammans med SGF genomföra
ledarutbildning. Utbildningen som idag heter Klubb-
chefsutbildningen har SGF som huvudman, men
med våra organisationer som viktiga och nödvän-
diga medaktörer.

PGA har idag långt gångna planer på att bygga
en anläggning i Skåne. Intentionerna är att där bygga
en nationell tävlingsbana men också att integrera
ett utbildningscentra med golfakademi, konferens-
och hotellmöjligheter. I samtal med SGA och PGA
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har vi fört diskussioner kring möjligheterna att
samla samtliga tre organisationers kansli på denna
anläggning.

Som ett resultat av det senaste mötet har vi
samlats kring två nya områden. Det första är att ta
kommandot kring frågan om hur våra medlemskort
används kopplat till reducerat eller fritt spel, det
andra är att samtliga organisationers styrelser kom-
mer att närvara vid framtida förbundsmöten. Syf-
tet är att fysiskt finnas till hands och formellt och
informellt diskutera golfen med dess ideella före-
trädare. Vidare vill vi utveckla samarbetet med
FSGA (Föreningen Svenska Golfbanearkitekter)
och FSG (Föreningen Sveriges Golfbaneägare).

Samarbete med SGF
Vårt samarbete med SGF är idag uppdelat i flera
delar. Vid sidan av samarbetsavtalet med SGF som
ovan nämnts har vi i dagsläget även ett par ingångna
avtal, dels med SGF Affärsutveckling AB och dels
med Svenska Golfsystem AB.  Avtalet med SGF Af-
färsutveckling AB syftar till klubb- och medlems-
nyttiga centralavtal som exempelvis Teliaavtalet.
Avtalet med Svenska Golfsystem AB reglerar GAF
som utbildare i GIT. Vår bedömning är att vår för-
ening med den unika kompetens vi både kollektivt
och individuellt innehar ska användas för klubbarnas
och medlemmarnas bästa.  Att vi då ingår avtal med
ovan nämnda parter ser vi som en självklarhet. Vår
delaktighet utgör en viktig faktor för att vi tillsam-
mans ska kunna arbeta fram den här typen av för
klubbarna och för våra medlemmar bra avtal. Utan
vår delaktighet skulle inte SGF vara lika trovärdig
som samarbetspart.

Att GAF ansvarar för utbildning i GIT ser vi
också en rad positiva effekter med. Att vi som en
förening med användare av vårt gemensamma sys-
tem håller i utbildningen anser vi vara den bästa av
lösningar. Ett alternativ till detta är att någon an-
nan extern intressent skulle ta sig an detta arbete.
Detta skulle medföra många risker. Dels en dyrare
utbildning och dels risken att utbildarna inte på
samma sätt som vi kan förstå hur vi arbetar
operativt med GIT.  Att vi i båda fallen tar betalt
för uppdragen hjälper oss att hålla nere medlems-
avgifterna och på så sätt hjälper vi också klubbarna
att ge dem möjlighet till en mycket billig kom-
petenssäkring av sina anställa administratörer.

Serviceregioner
Vilken resurs kan GAF vara för svensk golf? Vi vill
hitta områden där GAF´s kansli och medlemmar
kan stödja Golfens hus och som rör den kompe-
tens inom vilken vi i vår vardag verkar. Vår målsätt-
ning med detta arbete är att hitta områden där
GAF som leverantör till SGF eller som en naturlig
samarbetspart till övrig golfstruktur kan utgöra en
bättre och tydligare resurs. De åtta GIT-regionerna

som är skapade kan utgöra basen för ett sådant
arbete och diskussioner pågår kontinuerligt. Sällan
eller aldrig är våra medlemmar delaktiga eller in-
bjudna till distriktens träffar. Detta är något vi vill
ändra på då den professionelles kompetens borde
vara en tillgång i arbetet med distriktsfrågor. Det
finns idag ett antal goda exempel; Skåne som har
klubbchefen från Båstad i sin styrelse, Karlshamn
som alltid träffas över gränserna och nu senast
Småland som har initierat ett långsiktigt sådant
arbete.

Internationellt
Vi har numera ett litet men ändå etablerat samar-
bete med en rad nordiska och internationella
systerorganisationer. Vi menar att det finns en rad
olika nytta med att mötas även i internationella
sammanhang. Vi delar våra erfarenheter och har
ett ömsesidigt utbyte av varandras kunskaper. Ge-
nom en internationalisering säkerställer vi att hålla
oss i frontlinjen när det gäller områden som rör
vårt arbete. Genom att organisera oss i de här
sammanhangen skapar vi också unika och intres-
santa mötesplatser. Vi utgör också tillsammans en
stark part till övriga internationella sammanslut-
ningar inom golfen i Europa. Föregående år för-
stärktes vårt samarbete med AGCS (Association
of Golf Club Secretaries) i Storbritannien, genom
ett erbjudande om dubbla medlemskap. En ny or-
ganisation föddes under 2005. CMAE (Club Mana-
gers Association of Europe)  och som är en euro-
peisk gren av CMAA (Club Manager Association
of America). Vi har valt att inte inleda ett formellt
arbete med CMAA, men kommer att bibehålla
kontakten och därigenom följa utvecklingen.

Kortsiktiga verksamhetsmål (1 år)
De kortsiktiga målen är en summering av befintlig
verksamhet och de områden som vi anser ha hög
prioritet.

• Utbildning
• Varumärke
• Golfens IT-system
• Mötesplatser
• Information
• Distriktsverksamheten

Utbildning
Vårt avtal med SGF klargör nu att de är huvudmän
för yrkesutbildningen för golfadministratörer; GUA
och HUA, dvs Grundläggande Utbildning av Admi-
nistratörer och Högre Utbildning av Administra-
törer. Den förstnämnda vänder sig till dem som
precis har börjat eller ska börja arbeta på en golf-
klubb, medan steg två har som målsättning att öka
kunskaperna kring ledarskap och kommunikation
hos kursdeltagarna samt ge fördjupade insikter i
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Jimmy Grön, ordförande Lennart Hanson vice ordf, kassör Agneta Uggla Kangasniemi, ledamot

Göran Näslund, ledamot Ann Jacobsson, ledamot Martin Fredriksson, ledamot

Jörgen Kjellgren, ledamot

de arbetsuppgifter som förekommer på en golf-
klubb. Hösten 2005 startades också den nya klubb-
chefsutbildning med SGF som huvudman och de
övriga organisationerna som samarbetspartners.
Vid sidan av dessa stegutbildningar kommer vi un-
der året att arrangera en eller flera behovsan-
passade specialkurser som syftar till att fördjupa
sina kunskaper inom olika områden. Utöver detta
kommer vi att erbjuda kortare kurser och föreläs-
ningar i samband med GAF:s årsmöte och årligen
återkommande hösterfa.

Varumärke
Identitet är hur vi är, Image är hur vi vill att om-
världen ska betrakta oss och vår profil är som vår
omvärld egentligen betraktar oss. Vi kan fortfarande
konstatera att vår profil ännu är något otydlig som
företeelse i Golfsverige och därigenom också vårt
varumärke. Ett starkt varumärke är viktigt att nå
av flera anledningar. Vi som medlemmar känner ett
större medlemsvärde och vår omvärld värderar
oss och vår profession beroende på hur starkt
varumärket är. Arbetet kommer att fortsätta och
syftet är att bättre medvetandegöra förtroende-
valda i klubbar och distrikt om vår förening och
vad vi står för.

Golfens IT-system
SGF Golfsystem AB är det bolag som har bildats
inom SGF-sfären och som idag ansvarar för syste-
met. Till bolaget är en organisation kopplad. Åtta
stycken GIT-regioner ligger i botten. Var och en av
de åtta regionernas ordförande träffas två gånger
per år i ett regionalt råd där en prioritering och
rekommenderad utveckling föreslås men som slut-
ligen beslutas i bolagsstyrelsen. Alla nivåer har en
hög representation av GAF-medlemmar och däri-
genom har vi kvalitetssäkrat ett användarperspektiv
i det framtida arbetet med GIT. I avtal med SGF
Golfsystem AB är GAF från och med hösten 2005
leverantör av utbildningen inom GIT.  Våra tre pro-
fessionella organisationer har för närvarande sam-
tal med bolaget om möjligheter att vi ska kunna
använda systemet i våra föreningar.

Mötesplatser
Som ett led i vårt långa verksamhetsmål att skapa
nationella mötesplatser kommer vi även i år att
träffas två gånger. Vår långsiktiga inriktning är att
erbjuda ett innehåll som bättre passar samtliga
golfadministratörer, oavsett vilken befattning vi har
på klubben. Av den anledningen kommer vi att sär-
kilt arbeta fram ett program för detta i år. Vår
ambition är att locka många fler än vad vi tidigare
varit vana vid.  Vårmötet kommer att äga rum i
Borås och höstmötet i Norrköping.

Information
Nu är GAF´s nya hemsida ( www.gaf.golf.se ) fär-
dig och en mycket välbesökt sajt. Den är, tack vare
kansliet, mycket levande och aktuell. Vi kommer
också att se över möjligheten att till hemsidan
koppla ett digitalt nyhetsbrev. Trots att den digitala
informationen har blivit bättre har vi märkt att
behovet av den traditionella skriften Newsletter
ännu finns.  Därför kommer vi även framgent att
ge ut denna i blandad form när behov föreligger.

Distriktsverksamheten
Våra distriktskaptener är viktiga personer i GAF´s
organisation. Distrikten utgör en fantastisk möj-
lighet i våra behov att tillsätta projekt eller i att
sammanställa resurser/ kompetenser. Lokala mö-
tesplatser är det bästa sättet att hålla sig upp-
daterad och ger också oss i styrelsen en möjlighet
att indirekt hålla en kontinuerlig och levande kon-
takt med medlemmarna.

Slutsats
Denna verksamhetsplan, under förutsättning att
den antas av årsmötet 2006, blir därmed förening-
ens samlade måldokument. GAF´s styrelse har som
ambition att fullfölja målen och kommer att lösa
detta genom kansliets arbete, genom utdelade pro-
jekt dels internt i styrelsen men också genom att
knyta externa resurser till sig.
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Styrelse
Uppdrag Förslag Anm. Tid Period
Ordförande Jimmy Grön, Kalmar GK omval 1 år 2006
Ledamot Lennart Hanson, Lindö GK omval 2 år 2006-2007
Ledamot Ann Jacobsson, Haverdals GK omval 2 år 2006-2007
Ledamot Jörgen Kjellgren, Båstad GK omval 2 år 2006-2007
Ledamot Martin Fredriksson, Herrljunga GK kvarstår 2005-2006
Ledamot Göran Näslund, Viksjö GK kvarstår 2005-2006
Ledamot Agneta Uggla Kangasniemi, Motala GK kvarstår 2005-2006

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter.

Revisorer
Ordinarie Mikael Gradlander, SET Revisionsbyrå nyval 1 år 2006

Peter Holmqvist, Borås GK nyval 1 år 2006
Suppleant Linda Jönsson, Forsgårdens GK omval 1 år 2006

Valberedningen har under året bestått av Hans Johansson, Albatross GK (ordförande),  Annika Hermans-
son, Söderåsens GK och styrelsens representant Göran Näslund, Viksjö GK.

Göteborg 2006-02-06
Hans Johansson, ordförande

Styrelsen har gjort en jämförelse mellan nuvarande
stadgar och SGFs uppdaterade version av SGFs
”Normalstadgar för Golfklubb”.  Följande ändring
föreslås av texten i paragraferna 15, 17 och 24.
Understruken text är tillägg eller ny lydelse.

15 §  Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är GAF:s  högsta beslutande or-
gan, hålls före utgången av mars månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall se-
nast tre veckor före årsmötet tillsändas medlem-
marna via brev (poststämpel) eller e-post, om så-
dan är anmäld.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisions-
berättelse, verksamhetsplan med budgetförslag,
styrelsens och valberedningens förslag samt in-
komna motioner med styrelsens yttrande skall,
senast en vecka före årsmötet, finnas att beställa
från GAF:s kansli, publiceras på GAF:s  hemsida
samt tillhandahållas på årsmötet.

17 §  Rösträtt samt yttrande-
och förslagsrätt

Rösträtt på årsmötet har samtliga medlemmar som

Styrelsens förslag till revidering av stadgar

fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot GAF
samt hedersmedlemmar.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom
ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande-
och förslagsrätt på mötet. Denna mening tas bort.
Person som av GAF:s styrelse inbjudits att när-
vara äger yttranderätt vid mötet.

24 §  Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall
för deras räkning mellan årsmöten granska styrel-
sens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av GAF:s
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar.
GAF:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda
senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed,
granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt
till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
tre veckor före årsmötet.
Revisor behöver inte vara medlem i GAF.

Styrelsen

Valberedningens förslag
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Anmälningsblankett

Namn: ................................................................................ Klubb: ...........................................................................

Boendealternativ;
1) Ankomst söndag 19 mars med boende i enkelrum. Totalpris: 4.695 kr

Inkl. boende 2 nätter, lunch/middag söndag, frukost/lunch/årsmötesmiddag måndag,
frukost/lunch tisdag, föreläsare och utbildning.
Måltidsdrycker och kaffe ingår samt för- och eftermiddagskaffe måndag/tisdag.

2) Ankomst söndag 19 mars med boende i dubbelrum. Totalpris: 3.895 kr
Inkl. boende 2 nätter, lunch/middag söndag, frukost/lunch/årsmötesmiddag måndag,
frukost/lunch tisdag, föreläsare och utbildning.
Måltidsdrycker och kaffe ingår samt för- och eftermiddagskaffe måndag/tisdag.

3) Ankomst måndag 20 mars med boende i enkelrum. Totalpris: 3.195 kr
Inkl. boende 1 natt, lunch/årsmötesmiddag måndag, frukost/lunch tisdag,
föreläsare och utbildning.
Måltidsdrycker och kaffe ingår samt för- och eftermiddagskaffe måndag/tisdag.

4) Ankomst måndag 20 mars med boende i dubbelrum. Totalpris: 2.795 kr
Inkl. boende 1 natt, lunch/årsmötesmiddag måndag, frukost/lunch tisdag,
föreläsare och utbildning.
Måltidsdrycker och kaffe ingår samt för- och eftermiddagskaffe måndag/tisdag.

5) Söndag 19 - tisdag 21 mars utan boende. Totalpris: 2.195 kr
Inkl. lunch/middag söndag, lunch/årsmötesmiddag måndag, lunch tisdag,
föreläsare och utbildning.
Måltidsdrycker och kaffe ingår samt för- och eftermiddagskaffe måndag/tisdag.

Klädsel vid årsmötesmiddag måndag – herrar kavaj eller kostym.

Kryssa för lämpligt alternativ

1 2 3 4 5

Jag äter inte kött .........

Jag äter inte fisk ...........

Jag är vegetarian ..........

Bor med (vid dubbelrum - måste anges): .................................................................................

Anmälan skickas till; GAF, Druveforsvägen 33, 504 33 Borås • Fax: 033-22 83 96
Anmälan är bindande! (Kopiera denna blankett vid anmälan.)
I samtliga priser ingår en anmälningsavgift på 500 kr vilken ej återbetalas vid avbokning.

OBS! Sista anmälningsdag är torsdagen den 9 mars! Bekräftelse kommer via faktura.

GAF har ett antal rum reserverade på First Hotel Grand och de kommer i första hand att tilldelas de som
bor två nätter. I övrigt har vi rum på gångavstånd från First Hotel Grand. Först till kvarn gäller…
Samåk och bo tillsammans i dubbelrum - roligare och billigare!


