Styrelsens verksamhetsberättelse för Veckefjärdens Golf Club 2021
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret
Från 2021-01-01 t.o.m. 2021-08-24 (ad-interim)
Marinus van Eekelen (ordf.)
Helena Gulliksson
Gustaf Lefvert (kassör)
Mindy Mattfolk
Dag Säker
Håkan Åström
Björn Vincent (suppl.)
Mikael Nordin (TvAB VD, adj.)
Från 2021-08-25 t.o.m. 2021-12-31
Marinus van Eekelen (ordf.)
Gustaf Lefvert (kassör)
Björn Vincent
Hasse Tavér
Mikael Nordin (TvAB VD, adj.)

Mette Jakobsson
Camilla Widmark
Tommy Eriksson
Anders Lindgren (suppl.)

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden. Omfattande
kontakt via telefon och e-post mellan styrelseledamöter har lett till ett effektivt samarbete och
styrning när så har behövts.
Årsmötet ägde rum den 24/8. P.g.a. covid-19 restriktioner hade tidigare möten ställt in. Mötet
omfattade årsbokslut för både 2019 och 2020, samt budget för 2022. En stor del av styrelsen
byttes ut för att etablera en starkare koppling mellan styrelsen och verksamheten som drivs
framför allt i de olika kommittéerna. Styrelsen valdes för resten av året (säsong 2021) plus ett
eller två år enligt de gällande regler.
Ordföranden är adjungerad ledamot i Tvillingsta AB’s (TvAB) styrelse och deltog i alla deras
möten. Under säsongen deltog han också i veckomöten med VD’n och övriga aktörer (pro,
restaurang, hotell och greenkeeper) på anläggningen.
Revisorerna
Revisor har varit Johanna Olofsson. Suppleant har varit Annika Carlson
Personal
Klubben har ingen personal. Administrationen har delvis utförts ideellt samt av Christian
Mattfolk och Maria Vikner som arbetat både för VfjGC och TvAB.

Kommittéer
Följande kommittéer har varit verksamma under året (sammankallande i parentes):
Tävlings- (Tommy Eriksson), Seniors- (Arne Ögren), Dam- (Sonja Höök-Wikström), Junior(Hans Tavér), Ban- (Anders Lindgren), Medlems- (Mette Jakobsson), Regel & Hcp(Marinus van Eekelen). Klubbens sociala mediekanaler har skötts om av Ida Olsson.
Medlemmar 2021 (2020)
Antalet medlemmar minskade något till 1018 (1035) varav 234 (212) juniorer (<= 21 år).
Total antalet medlemmar bestod av 261 eller 25,6.% (263 eller 25,4%) tjejer/kvinnor och 757
eller 74,4% (772 eller 74,6%) pojkar/män.
Ekonomi
Ekonomiskt utfall för 2021 och klubbens ekonomiska ställning redovisas i resultat och
balansräkning.
Den 1/1-2021 trädde ett nytt nyttjanderättsavtal mellan Tvillingsta AB och Klubben i kraft.
Avtalet formaliserar, framför allt de ekonomiska relationer mellan parterna på ett tydligare
sätt än det gamla som skrevs när klubben grundades med klubbmedlemmar som aktieägare i
golfbolaget. Avtalet gick ut den 31/12-2020.
Tvillingsta, mars 2022
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