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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
Styrelsen för Ålands Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse för år 2018. 
 
Styrelsens och ledningens ambition att anläggningen skall utvecklas och uppnå en högre kvalitet har fortsatt 
styra vårt arbete. En hög kvalitet på anläggningen och god service är den bästa garantin för att medlemmar 
och gäster skall trivas och återkomma till oss. Ett led i detta arbete är förstås det påbörjade 
ombyggnadsarbetet av Slottsbanan som varit ett prioriterat arbete under året.  
 

Ekonomi    
För 2018 redovisar vi en samlad förlust på 51 009,94 euro. Bakom förlusten ligger lägre greenfeeintäkter, som 
till stor del beror på stängningen av Slottsbanan och högre kostnader för rörelsen. På den positiva sidan ser vi 
fortsatt ökning av biluthyrningen och framförallt betydligt högre reklamintäkter hänförligt till befintliga 
samarbetsavtal och nya samarbetsavtal direkt kopplade till förverkligandet av ombyggnationen av Slottsbanan 
2.0.  
 
Starten av Slottsbanans ombyggnad under säsongen, den extremt varma sommaren och en fortsatt svag krona 
är de främsta orsakerna till intäktsminskningen.  
De ökade kostnaderna hänför sig till i första hand några mer omfattande maskinreparationer, reparationer av 
restaurangköket samt ökade juridiska kostnader.  
 

Personal 
Under året sysselsatte vi 7 heltidsanställda och antalet deltids- och säsongsanställda var 22. 
Totalt antal genomsnittligt anställda uppgick till 14,94 jämfört med 2017 års antal 15,07. 
 

Gäster och greenfee 
Utvecklingen mot färre antal gäster fortsatte under året, 7 371 st jämfört med 7 887 året innan. Följaktligen 
minskade även antal greenfee, från 16 209 år 2017 till 14 708 st. Den största minskningen 26,5 % ser vi i 
september då Slottsbanans renovering började och banan stängdes för spel under månaden. Den svaga kronan 
och den extremt varma sommaren bidrog till bortfallet, vilket även tidigare år har visat på lägre aktivitet under 
särskilt varma perioder. 
 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet minskade år 2018 till 962 jämfört med 2017 då medlemsantalet uppgick till 1048.  Som i 
särklass största orsak till minskningen är det faktum att golfklubben år 2018 inte riktade något 
rabatterbjudande till tidigare medlemmar som vi gjort de senaste åren.  
 
Totalt antal spelade golfrundor 
Totalt antal registrerade gäst- och medlemsrundor samt deltagande i klubbtävlingar uppgick 2018 till 32 889   
att jämföras med 2017 då antalet var 35 601. Minskningen under månaderna april, maj, juni, juli, augusti och 
oktober var 4,59 % medan minskningen i september, beroende av stängningen av Slottsbanan, var 26,53 %. 
Även den extremt varma sommarperioden och en svag krona har bidragit till lägre aktivitet och färre spelade 
golfrundor. 

 
Investeringar och kvalitetshöjande åtgärder 
I syfte att fortsätta utveckla och höja kvaliteten på vår anläggning har vi i enlighet med vår långsiktiga  
investeringsplan investerat i en semiruffklippare inklusive utrustning och tillbehör till vertikalskärare för 
greenerna.  Utöver plan gjordes en del mindre investeringar och inköp, bl.a. laddstolpar för elbilar.  Samtliga 
investeringar har finansierats fullt ut med egna medel.  

 
Golfbanorna  
Tack vare vår goda tillgång till vatten lyckades vi hålla banorna gröna även under sommarens torka. 
För att klara av ett ökat tryck under 2019 med bara en 18-hålsbana tillgänglig för spel har kvalitetshöjande 
arbeten gjorts på Kungsbanan. Den viktigaste åtgärden är ny dränering på hål 2, 8 och 9.  Dräneringsarbetet på 
Kungsbanan blev omfattande och utfördes i dess helhet av vår egen personal. Slottsbanans hål 10-18 stängdes 
för spel den 3 september. Två veckor senare, måndagen den 17 september stängdes resterande hål 1-9 för att 
ge Nelson & Vecchio, vår entreprenör för ombyggnaden, full tillgång till banan.  
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Start för ombyggnad av Slottsbanan 
Tisdagen den 25 juni fattade styrelsen beslut om att ge klartecken för start av Slottsbanans ombyggnad. Då var 
alla centrala förutsättningar på plats; 
 
- en budget för förverkligandet av masterplanen inom de ekonomiska ramarna som gavs på det extra 

medlemsmötet, 
- stödansökan till landskapsregeringen hade godkänts med stödnivåer inom budgeterad nivå, 
- nödvändiga tillstånd och lov fanns på plats, 
- villkoren för banklån var också de på plats,  
- nya partnersamarbeten undertecknade inom målsatt nivå,  
- kontrakt hade slutits med huvudentreprenören Nelson & Vecchio, en entreprenör med stor erfarenhet av att 

bygga golfbanor, 
- arrendet för marken hade förlängts till 40 år. 
 
En projektorganisation fastställdes och till projektledare utsågs Joakim Isaksson. Ombyggnadsarbetet 
påbörjades i mitten av juli. 

 
Miljö- och klimatpåverkan  
De senaste åren har miljöfrågorna fått allt större uppmärksamhet. Som för många andra står vi inför stora 
utmaningar i vår verksamhet men även möjligheter. Inom ramen för vår golfprodukt behöver vi för att 
berättiga vår position höja vår insats mot hållbarhetsbefrämjande åtgärder. Med ombyggnaden av Slottsbanan 
tar vi stora steg i rätt riktning för att bidra till en bättre miljö. Vi kommer att kunna använda mindre mängd 
gödsel och mindre mängd bekämpningsmedel än tidigare tack vare valet av tåligare typ av gräs, bättre 
dränering och ett nytt och bättre bevattningssystem. 
 
I slutet av året beslöt vi oss för att intensifiera vårt miljöarbete med målet att erhålla miljömärkningen GEO-
certifiering år 2020. Golf Enviroment Organisation (GEO) är en organisation som vuxit fram sedan 1994 och 
grundats för att hjälpa golfen att arbete med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar.  
Arbetet innebär att vi systematiskt kartlägger vår miljöpåverkande förbrukning av bekämpningsmedel, 
konstgödsel, energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning. Miljöarbetet behöver utvecklas 
för att skydda den biologiska mångfalden, ta ansvar för vår resursförbrukning, minska vår användning av 
miljöpåverkande medel, minska vårt avfall samt se till att golfbanan är en plats för hälsa, rekreation och social 
tillvaro. Effektiv användning av resurser leder till både mindre miljöpåverkan och lägre kostnader. 
 
Ökat fokus på hållbara alternativ kommer att öka intresset för Ålands Golfklubb som det närmaste 
utlandsresmålet för golfspelare i Mälardalsområdet. Vi ser även att våra gäster från finska fastlandet har 
potential att öka när man väljer resmål allt mer ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 

Stärkande av Kastelholmsområdets attraktionskraft 
Ålands landskapsregering tillsatte i oktober en arbetsgrupp vars arbetsuppgift är att se över hur 
Kastelholmsområdets attraktionskraft som besöksmål kan stärkas. I arbetsgruppen ingår förutom Ålands 
Golfklubb även landskapsregeringen, Fastighetsverket, Sunds kommun, Kastelholms gästhamn och Smakbyn.  
I arbetsgruppen har många idéer om hur vi kan samverka diskuterats. En gemensam hemsida, frontsida för 
Kastelholmsområdet kommer att tas fram med en karta över samtliga turistverksamheter, vandringsstigar 
m.m. som finns i vårt närområde. Tillgängligheten till information gör att vi kan serva våra gäster med förslag 
på annat som finns att göra när man inte spelar golf! Högt på önskelistan och på arbetsgruppens agenda finns 
parkeringar eller uppställningsplatser för husbilar och husvagnar även som gemensam skyltning. Tillsammans 
kan vi påverka och stärka vår position som ett eftertraktat och populärt besöksmål inte bara för den inbitne 
golfaren☺ 
 

Rättsprocesser 
Rättsprocessen mot Bostads Ab Golfhuset i Sund avslutades i en förlikning i början av året. I processen där vi är 
stämda av en tidigare anställd väntar vi på datum för handläggning i hovrätten efter att vi i tingsrätten vunnit 
målet. I processen där vi är stämda för uteslutningen av två tidigare medlemmar väntar vi på datum för 
handläggning i tingsrätten. 
Efter bokslutsperioden har vår restauratör Brassie Kök och Bar hävt hyresavtalet och stämt golfklubben 
varefter även vi hävt nämnda avtal. 
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Ordförandebyte under året 
Vid vårmötet den 28 april informerade föreningens ordförande Torbjörn Eliasson att styrelsen inte var enig 
ifråga om hur det kommande ombyggnadsprojektet av Slottsbanan skulle drivas vidare. Inför styrelsens möte 
den 14 maj meddelade Eliasson sin avgång som ordförande för golfklubben med omedelbar verkan. Under 
resterade del av året har Mikael Mörn lett styrelsearbetet i kraft av sitt tidigare vice ordförandeskap.  

 
Tävlingsframgångar 
I år kunde klubben stoltsera med flera mästerskapsmedaljer av den ädlaste valören. 
Emma Lindman vann dam FM i matchspel, André Pasuram spelade hem Junior VM i Deaf World Championship 
i sin handikappgrupp, Alma Bergroth fick silver i US Kids Europamästerskap i Skottland och Erik Branér lyckades 
ta hem en andra plats i en FJT tävling. 
Ett stort tack till alla spelare, tränare och ledare för vår junior- och tävlingsverksamhet. 

 
Övrigt 

o Styrelse- och kommittéordföranden samt styrelsemedlemmar erhöll fri spelavgift. 
o Revisorernas arvoden uppgick till 4 900 euro. 
o Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda möten.  
o Restaurangen har drivits av Brassie Kök och Bar, Lotta Wickström. Shop och drivingrange har drivits av 

Chris Waldron Golf.  
o Drygt 45 medlemmar har under året utfört ett mycket värdefullt ideellt arbete i våra kommittéer. 

Verksamhetsåret presenteras mer utförligt i kommittéernas verksamhetsberättelser.  
 
 

Styrelsen önskar framföra ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit till klubbens 
verksamhet under den gångna säsongen.  
Ett tack vill styrelsen också rikta till alla anställda som gjort ett fint jobb under det gångna året. 
Vi vill också rikta ett särskilt tack till våra gamla och nya samarbetspartners, till Ålands 
Landskapsregering och Fastighetsverket som alla har varit centrala i förverkligandet av 
ombyggnaden av Slottsbanan. Ni är med era insatser en stor del i utvecklingen av Åland som 
golfdestination. 
 

 
Nu ser vi fram emot 2019 som blir ett fantastiskt spännande år för 

golfklubben, vi kommer att få se Slottsbanan 2.0 växa fram i dess fulla 
potential i det som kommer att driva golf på Åland till en ny nivå! 

 
 
Styrelsen för Ålands Golfklubb 2018 
Mikael Mörn, ordförande  
Håkan Clemes 
Terese Åsgård 
Björn Wennström 
Joakim Isaksson 
Jannik Svahnström 
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Ålands Golfklubb rf      

FO nummer:0682612-9      
              

RESULTATRÄKNING Not  01-01-2018  01-01-2017 

          31-12-2018   31-12-2017 

        

        

ORDINARIE VERKSAMHET      

        

 Intäkter      

  Medlemmars spelavgifter   149 799,86  154 478,85 

  Klubbtävlingar   10 550,00  8 759,31 

  Deltagaravgifter   13 950,00  16 084,88 

  Gäster   802 427,18  859 933,17 

  Reklam   178 054,55  119 317,82 

  Hyresintäkter   63 245,89  66 027,97 

  Övriga intäkter   5 221,83  6 488,88 

 Sa Intäkter   1 223 249,31  1 231 090,88 

        

 Kostnader      

 Personalkostnader      

  Löner och arvoden   -502 118,65  -512 661,16 

  Lönebikostnader   -101 982,25  -106 322,52 

 Sa Personalkostnader   -604 100,90  -618 983,68 

 Avskrivningar      

  Byggnader och konstruktioner   -46 257,23  -45 697,71 

  Maskiner och inventarier   -97 604,50  -99 975,56 

  Övriga materiella tillgångar   -88 534,55  -96 117,84 

 Sa Avskrivningar   -232 396,28  -241 791,11 

 Övriga kostnader      

  Övriga personalkostnader   -19 708,87  -20 425,95 

  Fastighetskostnader   -122 489,84  -93 240,58 

  Försäkringar   -7 663,39  -7 270,95 

  Banskötsel   -123 820,99  -111 598,65 

  Maskiners drift och underhåll   -94 852,21  -85 366,25 

  Servicekostnader   -7 072,49  -9 120,81 

  Kontor och administration   -58 744,79  -65 648,43 

  Juridisk Konsultation   -40 128,54  -7 407,35 

  Resekostnader   0,00  -124,00 

  Utbildning   -1 090,79  -2 743,10 

  Marknadsföring   -28 467,63  -28 500,08 

  Klubbtävlingar   -3 054,81  -2 432,37 

  Ungdoms- och elitverksamhet      

    -Övriga kostnader   -61 736,99  -73 515,89 

  Övriga försäljningskostnader   -66 728,05  -72 754,94 

 Sa Övriga kostnader   -635 559,39  -580 149,35 

 Sa Kostnader   -1 472 056,57  -1 440 924,14 

        
UNDERSKOTT   -248 807,26  -209 833,26 
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Ålands Golfklubb rf      

FO nummer:0682612-9      
              

RESULTATRÄKNING Not  01-01-2018  01-01-2017 

          31-12-2018   31-12-2017 

        
TILLFÖRDA MEDEL      

 Intäkter      

  Medlemsavgifter   222 147,00  235 715,00 

 Sa Intäkter   222 147,00  235 715,00 

        

 Kostnader      

  Medlemsavgifter FGF   -25 035,00  -24 753,00 

  Övriga medlemskostnader   -10 328,27  -9 565,30 

 Sa Kostnader   -35 363,27  -34 318,30 

SA TILLFÖRDA MEDEL   186 783,73  201 396,70 

        
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT   -62 023,53  -8 436,56 

        
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET      

 Intäkter   700,47  413,70 

 Kostnader   -25 951,71  -18 601,97 

SA INVESTERINGS- OCH 

FINANSIERINGSVERKSAMHET   -25 251,24  -18 188,27 

        
UNDERSKOTT   -87 274,77  -26 624,83 

        
Allmänna understöd   39 000,00  39 000,00 

        

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT   -48 274,77  12 375,17 

        

Inkomstskatt   -2 735,17  -4 397,79 

        

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT   -51 009,94  7 977,38 
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Ålands Golfklubb rf      

FO nummer:0682612-9      
                

BALANSRÄKNING Not  31-12-2018  31-12-2017 

                

        
A K T I V A      

        
BESTÅENDE AKTIVA      

        
Materiella tillgångar      

 Byggnader och konstruktioner   609 343,00  647 207,43 

 Maskiner och inventarier   342 153,57  372 108,55 

 Golfbanor   934 885,65  984 896,36 

 Övriga materiella tillgångar   115 624,02  124 046,59 

 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar   746 702,46  46 108,04 

Sa Materiella tillgångar   2 748 708,70  2 174 366,97 

        
SA BESTÅENDE AKTIVA   2 748 708,70  2 174 366,97 

        
RÖRLIGA AKTIVA      

        
Fordringar      

 Kortfristiga      

  Kundfordringar   24 524,63  15 006,66 

  Övriga fordringar   14 615,42  11 576,75 

  Resultatregleringar   3 037,95  11 390,47 

 Sa Kortfristiga   42 178,00  37 973,88 

        
Sa Fordringar   42 178,00  37 973,88 

        
Kassa och bank   211 473,63  37 424,58 

        
SA RÖRLIGA AKTIVA   253 651,63  75 398,46 

        

S A   A K T I V A   3 002 360,33  2 249 765,43 
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Ålands Golfklubb rf      

FO nummer:0682612-9      
              

BALANSRÄKNING Not  31-12-2018  31-12-2017 

                

        
P A S S I V A      

        
EGET KAPITAL      

        
Golfbanefond   84 093,96  84 093,96 

Låneskötselfond   1 699 595,79  1 699 595,79 

Hyllningsfond   116,69  116,69 

Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder   -653 541,62  -661 519,00 

Räkenskapsperiodens resultat   -51 009,94  7 977,38 

        
SA EGET KAPITAL   1 079 254,88  1 130 264,82 

        
FRÄMMANDE KAPITAL      

        
Långfristigt      

 Skulder till kreditinstitut   1 770 550,00  850 550,00 

Sa Långfristigt   1 770 550,00  850 550,00 

        

Kortfristigt      

 Skulder till kreditinstitut   0,00  100 100,00 

 Skulder till leverantörer   15 664,27  57 989,16 

 Övriga skulder   23 676,00  9 372,19 

 Resultatregleringar   113 215,18  101 489,26 

Sa Kortfristigt   152 555,45  268 950,61 

        
SA FRÄMMANDE KAPITAL   1 923 105,45  1 119 500,61 

        

S A   P A S S I V A   3 002 360,33  2 249 765,43 
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Ålands Golfklubb rf       

FO nummer:0682612-9       

                

NOTUPPGIFTER       

                

        
Bokslutet är uppgjort i enlighet med Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och  
mikroföretags bokslut.       

        
Värdering av maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella  
tillgångar       

        
Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta 

anskaffningskostnader    
med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats    
lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.    

        
Avskrivningstiderna är:       
Byggnader och konstruktioner 10 - 40 år     
Maskiner och inventarier 3 - 10 år     
Golfbanor 40 år     
Övriga materiella tillgångar 8 - 40 år     

        

Lån som förfaller senare än efter fem år       

  31-12-2018  31-12-2017    
Ålandsbanken Åab 980 550,00  150 150,00    
Totalt 980 550,00  150 150,00    

        

        

Givna sakrättsliga säkerheter        

  31-12-2018  31-12-2017    
Fastighetsinteckningar 3 768 521,00  1 368 521,00    

Sakrättsliga säkerheter totalt 3 768 521,00  1 368 521,00    

        

        

Genomsnittliga antalet anställda       

  31-12-2018  31-12-2017    
Banskötsel och städ personal 10,94  10,88    
Administration, banvärd adm. Personal 4,00  4,19    

Totalt 14,94  15,07    

        

        

Juridiska kostnader       

  31-12-2018  31-12-2017    
Juridisk konsultation 40 128,54  12 031,35    
Försäkringsersättning 0,00  -4 624,00    

  40 128,54  7 407,35    
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Ålands Golfklubb rf      

FO nummer:0682612-9      

                

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH  

VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET  
                

        

        

        
Använda bokföringsböcker      

        
Balansbok     inbunden på papper  

        
Verifikationslista    digitalt   

        
Huvudbok     digitalt   

        
Lönebokföring    på papper   

        

        

        

        

        
Verifikationsslag och förvaringssätt     

        
Huvudbokföringsverifikat 1 - 627  pappersverifikat  

        
Bokslutsverifikat  628 - 644  pappersverifikat  

        

        

        

        
Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är 

sparat hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har 

använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning. 

Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab.    
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