
 
Verksamhetsberättelse 
 

Ringenäs GK 2018  
 

 
Ingrid Lindblad 

Vinst German Girls Open. Uttagen till Junior Ryder Cup 
EM-brons med flicklandslaget 

 
Julia Engström 

2 vinster på LETAS. LET Rookie of the Year 
17:e på LET Order of Merit 2018 

 

 
Lynn Carlsson 

3:e plats på LET Lacoste Ladies Open de France 
14:e på LET Order of Merit 2018 

 
Frida Svensson, Lynn Carlsson, Ingrid Lindblad, 

Emma Svensson, Julia Engström, Josephine Janson 
och Thomas Lindström, SM-silver lag 

 

 

Isak Ljungkvist (P00), Joel Petersson (P01), Max Bengtsson (P02), Alexander Lindström (P03),  
Max Keinvall (P05) och Annika Johansson (F05) 

Vinnare av Order of Merit Halland 2018 
 



Kallelse Årsmöte 

KALLELSE 
Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Tylebäck Hotell och Konferens, 
onsdagen den 13 februari 2019, klockan 18.00. 
 
Mötet kommer att inledas med prisutdelning vad avser KM, därefter delges information från 
föreningen och Ringenäs Golf AB innan det officiella årsmötet startar. 
 
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- och 
räkenskapsåret 

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

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt 

budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 
12. Val av 

a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år. Ordförande under verksamhetsåret har 
varit Peter Ljungkvist; 

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. Ledamöter under 
verksamhetsåret har varit Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Martin Engström, 
Magnus Feldt och Sofie Widal; 

c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år. 
Suppleanter under verksamhetsåret har varit Gunilla Björkman och Johnny Petersson; 

d.  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. Ordinarie revisorer under 
verksamhetsåret har varit Ulf Carlsson och Jan Milén. Revisorssuppleant har varit Karl-
Johan Bonnevier; 

e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till 
ordförande. Valberedningen under verksamhetsåret har varit Claes Fahlberg 
(ordförande), Anne Petersson och Jan-Olof Svensson; 

f. ombud till HGDF möte 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
14. Övriga frågor (information och diskussion) 
15. Avtackningar 
16. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelser 2018 
 
 
1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen för Ringenäs Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse gällande år 2018. Styrelsen 
har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten varav ett varit konstituerande. Under de 
protokollförda mötena har diskuterats allt ifrån enklare frågor till hur klubbens verksamhet kan 
utvecklas för att bäst tillgodose medlemmarnas intressen. Utöver de protokollförda mötena har 
föreningens ordförande och kassör träffat representanter från Ringenäs Golf AB vid 2 tillfällen under 
året. Syftet med mötena har varit att se hur det nya spelrättsavtalet efterlevs och hur vi tillsammans 
kan förbättra förutsättningarna för golfverksamheten på Ringenäs.  

Sett över en längre tid befinner sig golfsporten i en positiv utvecklingsfas. Efter fyra år i rad med 
stigande medlemssiffror noterades dock 2018 en minskning i antal medlemskap med 1,5%, totalt 
7395 färre än föregående år. Trots det attraherar golfsporten fortsatt nästan var 20:e svensk. 2018 
fanns 484 000 medlemmar fördelade på 454 golfklubbar. Största procentuella tappet sker bland 
flickjuniorer som minskade med 3,1% under 2018. Halland tappar procentuellt fler medlemmar än 
riksgenomsnittet, 2,7% och Ringenäs följer tyvärr den trenden med 3,8% färre medlemmar under 
2018, nu med 1940 medlemmar varav 225 juniorer (under 21 år).  

2018 kan ändå sammanfattas som ett bra år. All vår verksamhet har finansierats på ett sunt sätt och 
vi avslutar året med ett finansiellt överskott. Vi har haft idrottsliga framgångar och genomfört ett 
nationellt mästerskap i form av SM för klasserna D30 och D50 vilket stärker Ringenäs GK som en 
attraktiv klubb för både motionär och elit. 

Lynn Carlsson slutade på 14:e plats på Ladies European Tour (LET) Order of Merit viket är den högsta 
placeringen någonsin för en spelare från Ringenäs. Julia Engström slutade på 17:e plats under sitt 
första år som professionell och vann bl.a. två segrar på LET undertour LETAS. Tyvärr har Lynn 
meddelat att hon lämnar klubben p.g.a. flytt till Stockholm, men vi har hopp om att vi ändå ska 
kunna försvara vårt SM-silver i lag m.h.a. inflyttade spelare på Scandinavian College of Sports på 
Högskolan i Halmstad, som valt Ringenäs GK. 

Våra juniorer fortsätter att utvecklas och vi hade 6 spelare som vann sina åldersklasser i Order of 
Merit i Halland. Ingrid Lindblad vann bl.a. German Girls och Casper Carlsson kvalificerade sig för JMI-
final. Dessutom hade vi två spelare, Annika Johansson och Jacob Engström, som lyckades ta sig hela 
vägen till Teen Cup-final, Sveriges största juniorgolftävling för ungdomar upp till 16 år. 

En viktig del av det kommande årets verksamhetsplan är det fortsatta arbetet med Vision 50/50. Vi 
kommer att driva projektet tillsammans med Ringenäs Golf AB och kan konstatera att utmaningar 
som jämnare könsfördelning, att attrahera nya medlemmar, få nuvarande medlemmar att stanna, att 
vara en attraktiv klubb för både motionär och elit, att underlätta för golf högt upp i åldrarna m.m. är 
gemensamma för föreningen och bolaget och vi kommer därför tillsammans att arbeta för att möta 
dessa. 

Till sist ett varmt tack till alla ideella krafter i form av kommittémedlemmar, funktionärer, domare 
m.fl. som året runt arbetar för att golf ska vara just så roligt som bara golf kan vara. Tack också till 
bolagets anställda som med glädje och professionalitet bemöter oss medlemmar och våra gäster – ni 
gör varje besök på Ringenäs till en höjdpunkt. Tack till er alla.  

Med förhoppningar om ett fantastiskt golfår 2019! 

 

Styrelsen i Ringenäs Golfklubb 

 

  

 



 
2. Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén ansvarar för klubbtävlingarna och HGDF:s ålderserietävlingar. Under året har vi 
genomfört upptaktsmöte med deltagande av åldersklassernas lagkaptener, bolaget samt 
tävlingsledare. Tävlingarna under säsongen har fungerat bra med engagerade tävlingsledare. 
Samarbetet med bolagets reception, som svarat för administrationen, har fungerat utmärkt. Ett stort 
tack.  

Årets höjdpunkt var när vi arrangerade SM för D30 och D50. Tävlingen genomfördes 13-15 juli. 136 
damer var supernöjda med banan och allt runt omkring. Ett stort tack till alla som gjorde detta 
möjligt. 

Klubbtävlingar 

Deltagandet på våra klubbtävlingar har i år legat på ungefär samma nivå som 2017, med en tävling 
mindre 2018. 

2018: 1564  

2017: 1580 

2016: 1437 

2015: 1408 

2014: 1369 

2013: 1288 

2012: 1370 

2011: 1407 

2010: 1291  

Årets tävlingar har genererat ca. 266 tkr. i startavgifter varav ca. 97 tkr. har gått till 
sponsoromkostnader/priser och ca. 51 tkr. till bolagets tävlingsadministration. Överskottet till 
klubben är ca. 118 tkr. 

Åldersseriespelet 

Ringenäs har under 2018 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 6 omgångar har spelats på vår 
hemmabana. Vi har haft representation i D22, D50, D60, D70, H22, H40, H50, H60 (2 lag), H70 (2 lag) 
och H75 (2 lag). Årets resultat har varit av blandad karaktär. H75 lag 1 och 2 vann dock sina serier för 
andra året i följd. GRATTIS. 

Hallands Gentlemän – Old Girls 

Ringenäs har även deltagit i Hallands Gentlemän och Old Girls spel. En omgång för Old Girls och 
Hallands Gentlemän spelades på Ringenäs. Glädjande är att representationen i Old Girls har ökat från 
Ringenäs. 

 

 

 

 

 



 

Klubbmästerskap 

Klubbmästerskapet spelades 11 och 12 augusti med två 18-hålsronder för alla klasser. 

• Damer seniorer:  Tindra Tyrsing 
• Herrar seniorer:  Oskar Gustavsson 
• Damer 22:    ----        
• Damer 50: ---- 
• Damer 60: Inger Nilsson 
• Damer juniorer: ---- 
• Herrar 22: Oskar Gustavsson 
• Herrar 40: Peter Franzén 
• Herrar 50: Håkan Persson 
• Herrar 60: Thomas Öhman 
• Herrar 70: Jan Bergdahl 
• Herrar 75: Bengt Johansson 
• Herrar juniorer: Nino Palmqvist                                                                                                        

 Dessutom spelades ett handikapp-KM i en klass där segraren blev Nino Palmqvist. 

Ett stort tack till deltagare och funktionärer som medverkat i Ringenäs GK:s tävlingsverksamhet. Tack 
också till våra sponsorer och till Ringenäs Golf AB och dess personal för utmärkt samarbete under 
2018. 

För Tävlingskommittén 

Jan Bengtson 

3. Junior- och elitkommittén  

Ringenäs GK har under senare år etablerats som en ledande juniorklubb i Sverige med ett stort antal 
juniorer i träning och stort tävlingsdeltagande på bredden kombinerat med idrottsliga framgångar på 
högsta nivå såväl nationellt som internationellt. Inför 2018 har ambitionen varit fortsatt hög, 
avseende såväl sportsliga framgångar på elitnivå som avseende fortsatt förmåga att engagera och 
rekrytera juniorer i stor omfattning. I verksamheten är det högt prioriterat att skapa och driva en 
verksamhet som ger goda förutsättningar för alla juniorer att spela med den ambition och på den 
nivå man själv väljer, dvs det ska finnas ett uttalat breddfokus, men också möjlighet för de som vill 
satsa på att nå den yttersta eliten. Det är vår tydliga uppfattning att bredd- och elitsatsning måste gå 
hand i hand. Har man ingen bredd går det inte att bygga en elitverksamhet, något som tydligt syns i 
diverse sammanställningar över tävlingsaktivitet på alla nivåer. Samtidigt är en bra elitverksamhet 
rekryterande och bidrar till möjligheterna att skapa en bra bredd, så vi har ambitionen att vara en 
ledande såväl elit- som breddklubb.  

Under 2018 har vi fortsatt vara en ledande breddklubb inom den halländska juniorgolfen och när det 
gäller den elitorienterade tävlingsverksamheten så har resultaten varit synnerligen goda. Damlaget 
tog återigen SM-silver i Lag-SM, vilket innebär att vi nu tagit SM-medaljer fyra år i rad, ett guld och 
tre silver. På individuell nivå så har flera spelare gjort väldigt fina prestationer där kanske särskilt 
Ingrid Lindblads amatörseger i German Girls Open, Lynn Carlssons karriärbästa säsong på Ladies 
European Tour, Emma Svenssons två segrar på college och att Julia Engström under sin debutsäsong 
på Ladies European Tour vann titeln ”Rookie of the Year” (Årets nykomling) samt tog ett EM-brons 
vid EM för professionella spelare i Skottland förtjänar att nämnas.  

För Junior- och elitkommittén 

Martin Engström 



 

4. Damkommittén 

2018 års damaktiviteter började enligt tradition med modevisning och tillhörande buffé onsdagen 25 
april i Ringenäs restaurang. Ringenäs Golfshop, Nicco (ny för året) och Vi Två visade kläder och skor. 

Restaurangen hade dukat upp en mycket god buffé åt oss och det var högt i tak! 

Vi hade också lotteri, där priserna skänkts av många generösa företag i Halmstad. STORT TACK! 

Dam 9-orna  

Säsongen startade onsdagen 9 maj med en sedvanlig scramble.  Vi spelade varannan vecka med 
efterföljande fika. Prisutdelning varje gång i varje klass och även pris till de damer som lyckats göra 
en birdie.  Vi har varvat par- och lagtävlingar med singeltävlingar under året.   

Alla damer är välkomna, man behöver inte ha 36 i hcp! Vi vill ha skojiga tävlingar med gemenskap oss 
damer emellan. Ett bra sätt att lära känna nya damer att spela med! 

UT I DET BLÅ 6 SEPTEMBER  

Årets hemliga resa gick i år till Ängelholms GK. I priset ingick fralla med dryck före spelet och en god 
lunch efteråt. Shotgun-start och vi gav oss alla ut till våra hål. Vädret var helt strålande hela dagen, 
banan var som alla andra banor denna sommartorr och man slog långt! Efter lunchen var det 
prisutdelning, där alla får pris. Alla har med sig ett inslaget paket värt 100:- så alla är vinnare den 
dagen! Bussen var som vanligt sponsrad av BENDT BIL AB. TUSEN TACK!!!!!  

Avslutning  

Sista tävlingen för säsongen var 12 september, då vi spelade lagtävlingen ”VALSEN”. Börjar bli 
tradition! Tre i varje boll, hål 1 räknas det bästa resultatet (poängbogey), hål 2 de två bästa poängen, 
och hål 3 de tre bästa. Sen börjar man om i valstakt 123 123 123! Riktigt kul. Och efteråt också enligt 
tradition den goda fisksoppan!  

Drömscoren  

Varannan vecka, då vi inte har damernas 9:a, kunde man vid 8 olika tillfällen spela gul slinga och 
skriva upp antal slag per hål varje gång i en speciell pärm i damrummet. När man spelat sista gången 
vecka 34 drog man av de slag man hade enligt hcp då och fick sin drömscore. Alltså en form av 
eclectic! Vi ska ha drömscoren även nästa år och hoppas på många ivriga damer! För de damer som 
gärna vill spela match-spel, ni kan vara med Ringenäs GK:s matchspel över 18 år, inte bara för 
männen!  

Havring Cup  

Utbyte med Haverdals GK. Vid tre separata tillfällen har vi spelat bästboll, greensome och match-
spel. två gånger på Ringenäs i år och en gång på Haverdal. Damerna betalar 50 kr i startavgift och är 
det på Haverdal betalar vi greenfee.  Sista gången på Ringenäs bjöd vi deltagarna på lunch 
tillsammans och hade prisutdelning. Ringenäs GK vann vandringspriset för andra året i rad i form av 
en jättefin golfboll i glas, gjord av Steninge Glashytta! Bra gjort alla damer som var med! Hoppas på 
stor uppslutning nästa år, det är nämligen så att vi lottar bland de uppskrivna, så alla som vill får 
chans att vara med och spela. Och de som inte varit med förut har förtur! En jätterolig tävling där vi 
lär känna de trevliga damerna från Haverdal! 

För Damkommittén  

Gunilla Björkman 

 

 

 



5. Seniorkommittén 

Kommittén har haft 5 planeringsmöten + flera AU-möten. STORT TACK till tävlingsledare och 
kommittéledamöter. 

Alla 55+, som är medlemmar i SGF, hälsas välkomna i våra aktiviteter. I år har det varit 110 personer 
som spelat våra olika tävlingar och därav 44% damer. 

Som vanligt hade vi upptaktsmöte i början av april, där aktiviteterna för året presenterades. 
Uppslutningen var stor som tidigare år. Vi har haft 90 tävlingar, M-golfen 30 och TT-golfen 60. 
Lagtävlingarna lockar flest deltagare och är oftast fulltecknade. 

Vårsäsongens avslutning hade vi traditionsenligt i Hembygdsgården, Gullbrandstorp. I år spelade vi 2-
manna scramble på förmiddagen och hade därefter fest med mingel, utsökt grillning, pris-utdelning, 
allsång och lotterier. Som vanligt många deltagare och glatt humör. För fjärde gången spelade vi 
MTT-mästerskap, i början av augusti. MTT-mästare blir den som har bäst placering på måndagen och 
torsdagen i samma vecka och i år var det Olle Lejon som lyckades bäst. GRATTIS! Vi har ytterligare ett 
vandringspris, Demles vandringspris, där man spelar med fyra klubbor i bagen. Rolf Andreasson tog 
hem ”glasdrivern” för andra gången. GRATTIS! 

Årets bussresa gick på våren till Marks GK och utflykten med egna bilar på hösten gick till Vinbergs 
GK. Båda resorna med god uppslutning. Vid julavslutningen i början av december var det god 
stämning med gott julbord-mini, prisutdelning för hösten, lotterier och allsång. 

Det har i år varit 1825 starter, därav 36% damer. När det gäller M-golfen har det varit 39% damer och 
TT-golfen 34%. 

Samarbetet med receptionen har fungerat mycket bra. 

Vid Old Girls tävlingar, som är tre på våren och tre på hösten, kom Ringenäsdamerna på tredje plats 
(av tretton). 

Fadderverksamheten har fungerat bra. 

För Seniorkommittén 

Johnny Petersson 

6. Utvecklingskommittén 

I styrelsen representerar Utvecklingskommittén (UK) även Bankommittén samt Regel- och 
handikapp-kommittén. Den sistnämnda återuppstod i slutet av 2017 då de kommande åren bjuder 
på många spännande nyheter och utmaningar i form av nya regler 2019 samt nytt handikappsystem 
året därpå. 

Under verksamhetsåret har olika utbildningar ägt rum och UK har erbjudit klubbens aktiva att delta 
på dessa.  Det är de här utbildningarna tillsammans med kommittéernas möten som ligger till grund 
för den rapportering föreningen gör till SISU och som omsätts till utbildningsmaterial. 

I slutet av året arrangerades årlig ERFA-träff med nytt upplägg. Tidigare har det varit en stor ERFA-
dag men i år har Hallands Golfförbund (HGDF) valt att varje kommitté (bana & miljö, damer, 
ordförande, tävlingsprogram 2019, domare samt junior & elit) har sin egen ERFA-träff utlagda vid 
olika tillfällen under oktober och november månad. Ett flertal medlemmar från klubbens kommittéer 
deltog. ERFA-träffen är en viktig sammankomst där erfarenhetsutbyte mellan klubbarnas företrädare 
sker och där återkoppling till HGDF kan genomföras på ett effektivt sätt. 

Vi hoppas på ett nytt spännande år med fortsatt utveckling och utbildning inom klubben.  

För Utvecklingskommittén 

Sofie Widal 



7. Regel- och hcp kommittén 

Kommittén består av fyra personer, två distriktsdomare, och två klubbdomare och har haft fem 
sammankomster under året. En av dessa var en ”regeltävling” där drygt sextio medlemmar fick prova 

på att tillämpa de nya reglerna. 

Allmänna utbildningsinsatser har erbjudits medlemmarna i olika former. I övrigt har kommittén varit 
tillgänglig för klubbens medlemmar och receptionen för att svara på frågor som rör kommitténs 
arbetsområde. Tävlingsledarutbildningen har fortsatt under 2018 med fokus på de omfattande 
förberedelserna inför SM-tävlingarna. Fem klubbdomare har varit tillgängliga för att vara verksamma 
vid klubbens tävlingar. Därtill har funnits två distriktsdomare som stöd. 

Den årliga hcp-revisionen har genomförts för klubben alla medlemmar. Därtill har inkommit ett antal 
ansökningar om enskilda förändringar av hcp p.g.a. olika omständigheter som sjukdom m.m.  

Klubbens lokala regler har utformats i samarbete med och godkänts av HGDF för att de skall vara 
enhetliga för Halland och lätta att tolka.  

Som distriktsdomare får man uppdrag av HGDF att verka som domare i ett antal tävlingar under året. 
Uppdraget består i att förbereda banan tillsammans med berörda klubb inför tävlingen. Närvara 
under 

tävlingsdagarna, bistå tävlingsledningen i regelfrågor och sedan skriva en domarrapport. Dessa 
uppdrag har under 2018 varit betydligt mer omfattande p.g.a. SM-tävlingarna. 

Kommittén har flera utmaningar inför framtiden: 

• Utbildning för medlemmar i nytt regelverk inför 2019. 

• Tävlingsledarutbildning i nytt regelverk inför 2019. 

• Fortsatt utbildning av klubbdomare. 

• Utbildning och information om nytt hcp- system inför 2020. 

För Regel- & hcp kommittén 

Tommy Gustavsson 

8. Bankommittén  
Kommittén består av tre representanter vardera från bolaget och klubben. Kommittén har träffats 
fem gånger under året. Arbetet har givit en bra möjlighet till information och diskussion kring 
gemensamma angelägenheter. 

Klubbens representanter har också fått möjligheter att följa genomförandet och resultatet av 
Magnus Sunessons fortsatta förändringsarbete av banan vilket har varit positivt och medfört ett lyft 
för hela verksamheten. 

Kommittén har också varit inblandade i utformningen av ordningsföreskrifter och lokala regler. 

För Bankommittén 

Tommy Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 



Bokslut 2018 
 

 Resultaträkning 2018 2018-01-01--2018-12-31 

 Intäkter       

 Medlemsavgifter        674 813     

 Sponsorer      21 300     

 Statliga och kommunala bidrag      67 937     

 Klubbtävlingar        265 540     

 Övriga ersättningar och intäkter      127 297     

 Summa intäkter      1 156 887     

 Kostnader       

 Medlemsavgifter SGF/HGDF      343 592     

 Anmälnings-, start- och seriespelsavgifter      91 169     

 Resekostnader        122 786     

 Matkostnader        39 958     

 Övriga kostnader junior och elit      67 462     

 Läger      50 215     

 Träningskostnader      29 687     

 Administration        50 009     

 Bidrag      66 515     

 Kost och logi      81 047     

 Övriga kostnader         87 167     

 Summa kostnader      1 029 607     

 Årets resultat                                                            127 280     

         

 Balansräkning 2018       

 Tillgångar       

 Bankkonto       508 224     

 Bankkonto junior        66 616     

 Upplupna intäkter        201 936     

 Summa tillgångar      776 776     

 Skulder och eget kapital       

 Kortfristiga skulder      84 230     

 Eget kapital      565 266     

 Årets resultat        127 280     

 Summa skulder och eget kapital      776 776     

         

         

 Peter Ljungkvist Claes Carlstedt Jan Bengtson                    Magnus Feldt 

         
 Martin Engström Bo Eliasson Sofie Widal 

         

 
 



Revisionsberättelse 2018 
Denna var inte klar till pressläggningen av Verksamhetsberättelsen men finns tillgänglig på årsmötet. 
 

Budget 2019 
                             

Intäkter  JEK   Totalt  
Medlemsavgifter    660 000     
Klubbtävlingar    260 000     
Sponsorer, gödsling  50 000      50 000     
Aktivitetsstöd, övrigt  70 000      70 000     
Summa intäkter  120 000      1 040 000     

Kostnader     

Tävlingskostnader JEK  260 000      260 000     
Klubbtävlingar    150 000     
Åldersserie    45 000     
Seriespel elit, dam och herr  60 000      60 000     
Läger  50 000      50 000     
Medlemsavgifter SGF/HGDF    344 000     
Senior- och damkommitté    15 000     
Utbildning    20 000     
Övrigt  25 000      96 000     
Vision 50/50  10 000      150 000     

Summa kostnader  405 000      1 190 000     

Resultat -285 000     -150 000     
       
Medlemsavgifter  2019      2020     
Senior  388      388     
Junior  253      253     
      

Valberedningens förslag 2019 
Styrelsens ordförande   Suppleanter 
Gunnar Nilsson Nyval 1 år  Gunilla Björkman Omval 1 år 
Ledamöter    Boel Blücher  Nyval 1 år 
Kenneth Banelid Nyval 2 år  Revisorer 
Jan Bengtsson  Vald till 2020  Ulf Carlsson  Omval 1 år 
Bo Eliasson  Vald till 2020  Jan Milén  Omval 1 år 
Carina Johansson Nyval 2 år  Jan-Olof Svensson (suppl.) Nyval 1 år 
Frida Svensson Fyllnadsval 1 år   
Sofie Widal  Omval 2 år    
 
För valberedningen 
Claes Fahlberg (ordf.), Anne Petersson, Jan-Olof Svensson 
 


