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Arbetsordning och beslutsregler för Golfklubben (FuGK) 
och Bolaget (AGGSA)
1 Allmänt.

● Denna instruktion reglerar arbetsordning och beslutsregler rörande klubbens FuGKs 
och bolagets (AGGSAs) ekonomiska åtaganden m.m. 

● Instruktionen klargör även rättigheter, ansvar och befogenhetsgränser för vissa 
anställda och förtroendevalda att med påskrift bekräfta beslut 

● Personer berättigade att attestera och godkänna fakturor framgår av Bilaga xx …
● Med Ordförande nedan och i övriga VHB-dokument avses alternativt Klubbens eller 

Bolagets styrelseordförande och vid dennes frånvaro Vice ordf. eller 
Ekonomiansvarig, dock ej vid anställnings- och löneavtal.

2 Avtal
Mellan Golfklubben och Bolaget finns följande avtal:

● Arrendeavtal
● Nyttjanderättsavtal
● Köpeavtal

Följande avtal kan också bli aktuella:
● Miljöavtal

3 Styrelsemöten i klubben
Kan reduceras till frågor som rör medlemshantering, rekrytering, kommittéarbete, 
investeringar i bana och anläggningar samt avrapportering från bolaget, dvs. från kansli, 
banchef och styrelsen i bolaget.

4 Styrelsemöten i bolaget
Skall i första hand behandla den löpande ekonomin, personalfrågor 
samt kvalitetsfrågar vad gäller bana och anläggningar 
(dvs. ”Leveransen” till kunden, FuGK)

5 Beslut om kostnader
Investering i bana, övriga anläggningar och byggnader; beslut skall fattas av Styrelsen 

golfklubben. Förslag till sådana investeringar skall remissas till Bankommittén.

1. Investering i maskiner och inventarier; beslut skall fattas av Styrelsen i bolaget.
2. Inköp som gäller löpande drift och underhåll av såväl anläggningar som 

inventarier och förbrukningsmaterial; beslut fattas av personal i bolaget enligt 
attestinstruktion.

3. Inköp som gäller beslutad investering: beslut fattas av personal i bolaget enligt 
attestinstruktion.
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5.1 Princip för årsavgifter
● I årsavgiften ingår Medlemsavgift och Spelavgift. För passiva medlemmar är 

avgiften endast Medlemsavgift.
● Medlemsavgiften går till Klubben och skall täcka de kostnader som belastar 

klubben, t.ex. avgifter till SGF och VGDF och t ex medlemsaktiviteter av social 
karaktär.

● Spelavgifter går till Bolaget där de skall täcka stora delar av den löpande driften.

Fördelning mellan olika avgiftsslag behandlas i budgetarbetet för respektive år

5.2 Princip för arrendet mellan Klubb och Bolag
Bolaget betalar löpande en arrendeavgift till klubben för bana och anläggningar. 

Storleken på den avgiften baseras på den arrendeavgift som klubben i sin tur betalar till 
markägaren samt av delar av avskrivningarna för bana och anläggningar.

Fördelning mellan olika avgiftsslag behandlas i budgetarbetet för respektive år

5.3 Greenfee och andra avgifter
● Årsmötet för klubben beslutar om alla avgifter.
● Klubben förhandlar med andra klubbar om greenfee-överenskommelser.
● Klubben skall följa SGFs och VGDFs rekommendationer avseende 

introduktionskort

6 Begreppen attest, godkännande och firmateckning 
Attest innebär en bekräftelse att varan eller tjänsten beställts och mottagits till pris enligt det 
dokument som attesteras, och att rätt kontering angivits, samt att man därför tillstyrker att 
bokföring och betalning sker. Attest tecknas med signatur. Godkännande tecknas med 
fullständig namnteckning.

Godkännande innebär slutlig bekräftelse från bemyndigad person att bokföring och 
utbetalning får ske.

Firmateckning innebär att man representerar klubben inför myndigheter, domstolar etc. 
samt att man tecknar avtal som har räckvidd bortom vanliga inköps- och försäljningsavtal 
angående enskilda varor och tjänster.  
Klubbens firma tecknas årligen enligt Konstituerande styrelseprotokoll. Detta ska även 
dokumenteras på registreringsbeviset hos PRV.

7 Arbetsordning för specifika aktiviteter

7.1 Betalningar per post- och bankgiro samt hantering av 
bankkonton

Utbetalningsförslag från ekonomisystemet hanteras enligt avsnitt 6 ovan. 
Uttag från bankkonton godkännes, och utbetalningskort från post- och bankgiro 
undertecknas av ansvarig enligt fullmakt given av klubbens firmatecknare. 
Låneärenden undertecknas alltid av firmatecknare.

7.2 Beställningar av förnödenheter för driften
Beställningar, inom resp. beviljad budget upp till beloppsgräns, görs skriftligt med angivet 
kostnadsställe eller projekt. Kontering av därtill bemyndigad person.
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7.3 Beställningar av material eller entreprenader av 
investeringskaraktär

Som investering räknas utrustning eller anläggning med en livslängd av minst 3 år, och med 
anskaffningskostnad minst 20.000 kr inkl. värdet av projekteringskostnad och eget arbete.

Investering föregås av styrelsebeslut, baserat på skriftlig investeringsbegäran.

Vid avslut av investeringsprojekt och överföring till anläggningsregistret för resp. klubb och 
bolag upprättas en bokföringsorder som godkännes av ekonomiansvarig. 

7.4 Kreditnotor till kund
Avseende uppenbart felfakturerade avgifter eller andra uppenbara fel attesteras kreditnotor 
av kanslist, klubbchef och godkännes av ekonomiansvarig.

7.5 Försäljning av anläggningstillgångar
Attesteras och godkännes enligt avsnitt 6 ovan. Observera att objektet skall avföras ur 
anläggningsregistret.

7.6 Anställnings- och löneavtal
Bolaget sköter årsvisa löneförhandlingar med tillsvidareanställd personal efter samråd om 
ramarna med Styrelsen. Avtal för tim- och säsongsanställda godkännes alltid av Bolaget. 
Bolaget tillämpar kollektivavtal. 

7.7 Tidrapporter
Tidrapporter hanteras i ekonomisystemet och attesteras och godkännes enligt avsnitt 6 ovan.

7.8 Resor och utlägg
Reseräkningar och utlägg attesteras i förekommande fall av kommittéordförande och 
godkännes av klubbchef. Kommittéordförandes reseräkningar godkännes av klubbchef., 
Styrelseledamöters och klubbchefs reseräkningar och utlägg godkännes av ordförande. 
Ordförandes reseräkningar och utlägg godkännes av vice ordförande. Utbetalning sker till 
angivet bankkonto.

7.9 Blanketter
Blankettmallar för investeringsansökan, reseräkning, m.fl. dokument återfinns på för 
ändamålet avsedd plats
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