
 

 

Kallelse till Extra årsmöte den 8 augusti klockan 18.00 

Lokal: klubbhuset 

Bakgrund 

Under 2015/2016 presenterade Golfklubben en utvecklingsplan omfattande Tee42, omarbete av 

rangeområdet samt en teknikstudio. Finansiärer blev Timrå Kommun, Västernorrlands 

Idrottsförbund, Timrå Golfklubb. Totalt fick klubben 700.000 bidrag ifrån de två första finansiärerna. 

Allmänna Arvsfonden var inbjuden men avslog ansökan pga att Golfförbundet hade lånat 

anläggningen för SGF:s HandiGolf SM 2015 och HandiGolf Tourtävling 2016. Arvsfonden ansåg att 

Golfklubben redan hade en egen HandiGolf verksamhet men det i själva verket var Golfförbundets 

verksamhet!! Arvsfondens beslut blev i våra ögon och övriga finansiärer felaktigt, men beslutet kan 

tyvärr inte överklagas. För att genomföra planen så beslutade styrelsen att söka bankfinansiering för 

teknikstudion. Detta har tyvärr dragit ut på tiden, främst beroende på banken. 

Det extra årsmötet är påkallat med anledning om att föreningen avser att byta bank ifrån 

Handelsbanken till Swedbank och att ta upp ett lån om 700.000 kr för att finansiera teknikstudio 

bygget där vi också har ett stort stöd från våra partners. Man kan också se lånet som klubbens 

medfinansiering till de bidrag klubben har fått. Teknikstudion ger också klubbens instruktörer bra 

förutsättningar för deras verksamhet och samtidigt ge medlemmar m.fl. en fantastisk möjlighet att 

utveckla sitt golfspel. Dessutom får klubben nya möjligheter till företagsevenemang (intäkter). 

Den nya banken, Swedbank, ställer som krav att ett extra årsmöte skall inkallas som fattar 

nödvändiga beslut. Att notera är att vår revisor Lars Nordenö delar Timrå Golfklubbs styrelses 

uppfattning att styrelsen har tillräckliga befogenheter för dessa frågor. Vi behöver dock gå Swedbank 

till mötes i denna fråga. 

För att Swedbank ska kunna hantera säkerheten för det berörda lånet så har ett sk 

Markägarförklaring tagits fram av banken. Detta pga att föreningen ej äger marken utan endast 

arrenderar den av kommunen. Detta dokument skall först beviljas av markägaren Timrå Kommun. I 

korthet innebär Markägarförklaringen att om Timrå Golfklubb inte kan betala sina leverantörer och 

kommer på obestånd har Swedbank möjlighet att ta över arrendeavtalet. Ett normalt förfarande om 

föreningen inte äger marken och kommer på obestånd. 

Som information är en värdering nyligen gjord som visar ett värde om 6 mkr enbart för fastigheterna. 

Till det kommer värden i maskiner och inredning mm. Om klubben hade ägt marken hade värdet varit 

10-15 mkr, enligt värderingsmannen. 

Historiskt har det dessutom varit så att två personer har behövt gå i personlig borgen för den 

checkkredit som behöver tas över årsskiftena. Detta är helt oacceptabelt och något styrelsen inte 

ställer upp på. Detta avser vår nuvarande bank, Handelsbanken Timrå. 



Beslut finns hos Swedbank att låna ut 700 kkr till Timrå Golfklubb, 889201-4096, ränta fn 2,95 % och 

amortering 5,2 % vilket motsvarar 37 kkr/år. Säkerhet är att pantsatta arrendeavtal mellan Timrå 

Kommun och Timrå Golfklubb där fastigheten Timrå Sörberge 2:374 finns. 

Vidare finns beslut hos Swedbank om upplägg av kontokredit om 300 kkr till Timrå Golfklubb AB, 

556686-8583, ränta fn 3,75 %, kreditavgift 2,0 %. Säkerhet är Företagsinteckning 300 000/300 000  

 

 

För vidare frågor kontakta ordförande Lars Andersson, kassör Per Sandberg eller klubbchef Per 

”Drutten” Engström. 

  



 

Kallelse till extra årsmöte med anledning beror på att vi avser att byta bank och den nya banken 

begär att ett extra årsmöte ger styrelsen mandat att hantera detta. Likaså avser Golfklubben att 

teckna ett lån för att färdigställa Teknikstudion eftersom Arvsfonden avslog vår ansökan pga att 

SGF hade lånat vår anläggning för handigolfen och då ansåg Arvsfonden att det var vår tävling då 

det i själva verket var SGF:s. Beslutet går ej att överklaga trots att det blev felaktigt, enligt våra,  

SGF:s, kommunens och Västernorrlands Idrottsförbunds ögon. 

Vår revisor anser att styrelsen redan har detta mandat för dessa frågor, men vi måste kalla till ett 

extra årsmöte ändå och gå banken tillmötes.  

 

Förslag till föredragningslista ges enligt nedan: 

1.  Fastställande av röstlängd för mötet. 

2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3.  Fastställande av föredragningslista och information om bakgrunden till extra årsmötet 

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

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

mötesprotokollet. 

6. Följande beslutspunkter skall extra årsmötet ta ställning till och ge styrelsen i uppdrag att 

verkställa. Föreningens styrelse skall efter årsmötet fatta motsvarande beslut innan det verkställs: 

6a. Att ge styrelsen mandat att välja bank 

6b. Att utse styrelsens ordförande och kassör, två i förening, som företrädare för att öppna konton 

och övriga banktjänster.  

6c. Att utse styrelsens ordförande och kassör, två i förening, som företrädare att teckna ett lån om 

700.000 kr avseende att färdigställa teknikstudion samt en kontokredit för att hantera förenings 

likviditetsbehov.  

6d. Att godkänna som säkerhet för ovanstående lån utge pant i föreningens fastigheter och 

arrendeavtal. Markägarförklaringen mellan Timrå Kommun och Swedbank reglerar hanteringingen 

kring arrendeavtalet. 

Säkerhet för kontokrediten skall utgörs av företagsinteckning. 

6e. Att ge föreningens klubbchef och ekonomiadministratör mandat att hantera löpande ärenden 

med banken. 

7.  Extra årsmötet avslutas 

 


