Verksamhetsberättelse 2015
Backa Säteri Idrottsförening
Verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Dan Sandkvist
● Kassör Simon Slottner
● Sekreterare David Sjödahl
● Ledamot Martin Ström
Samt suppleanter
● Olof Olsson
Styrelsen hade sex sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Monica Röring
● Barbro Johansson
Revisorer
● Johan Ekerstedt
● Sofia Turesson
● Mathias Gustafsson (suppleant)

Viktiga händelser under året
Årets händelser delas upp i tre delar:
1. Golfkul
2. Caféverksamhet
3. Övertagande av golfklubben
Golfkul
Huvudsyftet med skapandet av Backa Säteri Idrottsförening var att kunna starta Golfkul, dvs
knatte- och juniorgolf vid Backa Säteri. Vår verksamhetsidé är beskriven i stadgarna enligt
följande:
”Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt”
Under de senaste åren hade knatte- och juniorgolfen på Backa Säteri (tidigare Nödinge GK)
blivit alltmer eftersatt. Sista försöket som gjordes inom Backa Säteri ABs regi var dyrt, låg på
en opraktisk tid och inriktades mer på de äldre barnen.
En grupp golfare som också är föräldrar bestämde hösten 2014 att göra ett seriöst försök, på
ideell basis, att få igång verksamheten. Gruppen växte och den 11/1 2015 skapades Backa
Säteri idrottsförening. Ett fåtal i gruppen hade erfarenhet av golfträning för barn och
ungdomar, men för de flesta var det helt nytt.
Föreningen lade ut en notis om Golfkul på Backa Säteri Golfs hemsida och på dess
Facebook-sida, men utöver det försökte vi sprida budskapet via grannar, vänner och
bekanta inom området. När anmälningstiden hade gått ut hade 71 barn och ungdomar
anmält sig.
Siffror för Golfkul under 2015:
 80 juniorer registrerades totalt, ett flertal övriga kom och
provade på,
 13 ledare var aktiva,
 16 barn och vuxna tog Grönt Kort.

Trots utmaningen med mängden intresserade barn startade vårterminen i början av maj.
Mellan 9-12 varje lördag under två månaders tid fylldes övningsområdet med en hord av
barn mellan 4 och 17 år. Ledarstaben hade fått lite välbehövligt tillskott och vi var 10
personer som gjorde vårt bästa för att alla skulle tycka golf var roligt, vilket också verkade
stämma eftersom nästan alla barn återkom vecka efter vecka. Säsongen avslutades i mitten
av juni med tipspromenad och grill.
I slutet på vårterminen hade ett antal barn önskat komma ut på banan och spela. Dessutom
hade en grupp föräldrar blivit intresserade, vilket resulterade i att vi anordnade två Grönt
Kort-kurser under sommaren, en för barn och en för vuxna. Vi anordnade även Lexus Tour,
en juniortävling inom Göteborgs Distriktsförbund.
Höstterminen inleddes i augusti med samma engagemang från barn och ledare.
Ledarstaben utökades med en Pro, Per Molén, som tog sig an den äldsta gruppen. Detta var

väldigt uppskattat och kvaliteten på träningen höjdes naturligtvis markant. Terminen
avslutades i september, denna gång med diplomutdelning, grill och femkamp.
Caféverksamhet
I samband med Golfkul öppnades ett föreningscafé i klubbhuset på Backa Säteri. Syftet var
att erbjuda förtäring till föräldrar men att även skapa ett återkommande inslag för alla som
nyttjar närområdet för rekreation.
Siffror för cafét under 2015:
 Omsättningen låg på 14 263 kr,
 6 personer deltog i arbetet,
 Cafét var öppet vid 15 tillfällen.
Bemanningen och omsättningen var till en början låg, men med tiden ökade intresset och
man fick stöttning av medlemmar i golfklubben.
Övertagande av golfklubben
I slutet av oktober fick alla aktieägare i Backa Säteri besked att ägaren till klubben, Ulf
Runmarker, inte längre ville finansiera golfverksamheten. Det blev starten på Backa Säteri
IFs arbete att försöka ta över densamma. Under november-december jobbades det intensivt
i styrelsen och i ett flertal nyskapade arbetsgrupper, med att skapa förutsättningar för ett
officiellt övertagande av golfbanan i början av 2016.
Följande fem arbetsgrupper startades upp:
 Medlemsgruppen
 Bana- och banskötselgruppen
 Anläggningsgruppen
 Ekonomigruppen
 Marknadsföringsgruppen
Medlemsgruppen fokuserade på att informera befintliga och potentiella medlemmar samt
skapa underlag för beslut av medlemsformer och avgifter, som skulle ligga till grund för
budgeten. Man skapade flyers och skickade ut webbenkäter
Bana- och banskötselgruppen arbetade med avtalen mot driftsentreprenören. Gruppen har
dessutom sett över maskinparken som behövs för att klara banskötseln.
Anläggningsgruppen diskuterade med Ulf Runmarker och kommunen om ev möjligheter av
att arrendera hela anläggningen. Man analyserade avtal och förberedde motbud.
Ekonomigruppens fokus låg på att ta fram en budget och likviditetsplan för 2016, baserat på
uppskattningar från övriga arbetsgrupper. Man tittade på försäkringsfrågor och undersökte
olika varianter på driftformer som kunde passa föreningen.
Marknadsföringsgruppen träffade kommunens näringslivschef, bokade frukostmöten med
lokala företag i Nödinge samt beslutade att närvara på World Snowboard Tour -Ale Invite

2016 i Alebacken i februari. Gruppen arbetade även med att ta fram sponsorpaket och tog
fram flyers.

Verksamheten i siffror
Under året ..
● hade föreningen 95 betalande medlemmar samt 26 medlemmar under 7 år
● genomfördes 23 st arrangemang
● omsatte föreningen 65 030 kr

.......................
.
Ordförande

......................
.
Kassör

......................
.
Sekreterare

.......................
Ledamot

......................

......................

.
Ledamot

.
Ledamot

