
 
 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för Veckefjärdens Golf Club 2018 
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 
 
Marinus van Eekelen (ordf.) Helena Gulliksson 
Gustaf Lefvert (kassör)   Fredrik Hörnfeldt 
Mindy Mattfolk  Dag Säker 
Håkan Åström 
Björn Vincent (suppl.)     
Mikael Nordin (TvAB VD, adj.) 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda sammanträden. Omfattande kontakt 
via telefon och e-post mellan styrelseledamöter har lett till ett effektivt samarbete och styrning 
när så har behövts. 
 
Vårmötet avhölls den 29:e maj och Höstmötet den 6:e december. Under Höstmötet antogs nya 
stadgar. En av de viktigaste ändringar var att slå ihop Vår- och Höstmötet till ett Årsmöte som 
ska hållas före marsmånadens slut. Vårmötet 2019 blir alltså sista mötet under de gamla 
stadgarna. 
 
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 
Klubbens administration 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- (Lena Kassman), Junior- (Hans 
Tavér), Ban- (J-O Larsson), Regel & Hcp- (Marinus van Eekelen) samt Kommunikations 
kommitté (Dag Säker). 
 
Tävlings, Seniors, Dam och Junior kommittéerna har under verksamhetsåret administrerat och 
genomfört 54 tävlingar varav 18 seniors, 10 dam, 2 junior samt 24 klubb- och 
distriktstävlingar 
 



Seniors vann Mellannorrländska Seniorserien (MNS) genom att vinna samtliga sina 
deltävlingar. 
VfjGC’s herrlag deltog i SM Klubblag den 20–21/7 i division II Norra på Hofors GK och 
slutade på 8:e plats. 
 
 
KM spelades den 23/7. 
 
Mästarna i de olika klasserna blev (fler än 4 deltagare): 
Herr:  Pontus Bylund 
Dam  Elin Eriksson 
H21:  Adam Melander 
H30:  Pehr Lundberg 
H40:  Christian Mattfolk 
H50:  Anders Lindgren 
H70:  Staffan Wernér 
 
Femslaget: 
VfjGC slutade 3:e i Femslaget 2018 
 
 
Medlemmar 2018 (2017) 
Antalet medlemmar ökade till 915 (861) varav 148 (153) juniorer (<= 21 år). 
 
Total antalet medlemmar består av 248 eller 27,1% (242 eller 28,1%) tjejer/kvinnor och 667 
eller 72,9% (616 eller 71,9%) pojkar/män. 
 
Ekonomi 
Ekonomiskt utfall för 2018 och klubbens ekonomiska ställning redovisas i resultat och 
balansräkning. 
 
 
Tvillingsta, maj 2019 
 
/Styrelsen 
  
 


