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Verksamhetsberättelse 

Ordförande har ordet 
Ett nytt underligt år i pandemins tecken.  
2021 var ett år där pandemin åter präglade samhället. Från UGF tog vi beslutet under våren att 
minska årsavgiften för Seniorer till 10kr, förutom tävlingsverksamheten som var väldigt svårplanerad 
med stopp från FHM och SGF. Tack och lov att vi inom golfen kunde verka på ett någorlunda normalt 
sätt. Efter förra årets lätt hysteriska golfande verkande som om en viss tillnyktring hade inträffat. 
Klubbarna i distriktet rapporterade ökande medlemsantal, men kanske lite mindre spelade rundor. 
Efter ett totalstopp för tävlingar så släppte det väldigt abrupt i maj. Det innebar att ett antal tävlingar 
fick skjutas upp eller ställas in. Det tävlingsprogram som vi kunde erbjuda blev något ihop tryckt, men 
vi lyckades genomföra seriespel i stort som vi tänkt. 
  
Distrikten har en stor och viktig roll när det gäller utveckling av golfsporten och klubbarnas 
verksamhet. UGF ska både vara förbundets förlängda arm och en resurs som styrs av våra 
medlemmar – klubbarna. I vår verksamhetsplan för 2021 är de väsentliga delarna av Förbundets 
verksamhetsinriktning medtagna.  
 
I Uppland har vi 20 föreningar och 2 st A1. Kåbo GK saknar idag golfbana men de har ett 
samarbetsavtal med Wattholma GK. Enligt den officiella medlemsstatistiken är antalet medlemmar i 
Upplands Golfdistriktsförbund 24 860, en lite minskning med 402 jämfört med föregående år. 
Den största föreningen inom UGF är Sparren GK med 4 444 medlemmar och det största golfbolaget 
är GolfUppsala, (A1) med 3 480 anslutna golfare.  
 
Ordförandemöte – årsmöten – golfting  
 
Ordförandemötet hölls 28 augusti på Åland. Dagen inleddes först med förhandlingar på Eckerölinjens 
M/S Eckerö till Åland, som skedde på ett coronasäkert sätt. Därefter fortsatte förhandlingarna på 
Park Hotell i Mariehamn. Nästa dag testade ordförandena svingen på Ålands GKs ombyggda bana.  
 
Vårårsmötet hölls digitalt medan vi kunde genomföra höstårsmötet på Söderby GK.  
 
Golftinget 
Golftinget 2021 genomfördes på Studenternas konferens där SGFs klubbrådgivare Tony Mullborn och 
SGFs Idrottrådgivare presenterade vad de kan hjälpa klubbarna med i sin utveckling.  
Madelene Sagström, Enköpings GK, utsågs till 2021års golfare i Uppland. Årets juniorledare i Uppland 
blev Niklas Presthus , Wattholma GK. Årets Kåbo GK stipendiat blev Melwin Molén, Arlandastads GK. 
Motiveringarna återfinns på UGFs hemsida. 
 
Övrigt 
 
UGFs prioriteringar för 2022 

• Golfens SM-vecka 2022 

• Avvakta vad den fortsatt pandemin innebär 

• Stärka golfens ställning i samhället – arbeta aktivt i projektet Golfnyttan i samhället  

• En särskild satsning på ungdomar – både flickor och pojkar, bredd och elit 

• Fortsatt arbete med miljöcertifiering, GEO- certifiering, av distriktets klubbar 

• Kompetensutveckling av ledare, förtroendevalda och anställda i klubbarna 

• Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav  

• Granska och uppdatera funktionärsregistret i GIT över ansvariga personer för 
verksamheten 

• Att UGF:s styrelse gör klubbesök i klusterform digitalt under 2022 

• Utbilda distriktsdomare 

• Att ha en informativ hemsida 



4 
 

• Utbilda klubbarna vad gäller regel- och handicapärenden, handicaprevision samt 
disciplinfrågor 

 
Allt som gjorts av det vi prioriterat beskrivs nedan och av varje kommitté. 
 
Hans Andersson 
Ordförande 

 

Verksamheten 

Medlemmar  
Vid utgången av 2021 hade UGF 20 anslutna föreningar och två A1:or. 
Förteckning över klubbar/associationer finns som PDF.  

 
Styrelse  
UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning:  
Funktion  Namn  Klubb  Ansvar Vald  Invald  
Ordförande  Hans Andersson ArlGK Ordförande 2020  2017 
Vice ordf. Stefan Ståhl                 ArlGK Regler/dom 2019  2010 
Ledamot Lena Lantz                  ÖgrGK Marknad/kom 2019  2019 
Ledamot Martin Gavelin              EnGK Tävling 2020  2014 
Ledamot Mikael Svensson               UGK Ungdom/Elit 2019  2019 
Ledamot Olle Rosenberg WatGK Bana/Miljö 2020  2019 
Ledamot Björn Frånlund             Örbyhus GK Senior 2019  2019 
Ledamot Jakob Remon  Upsala GK Ungdom/Elit 2019  2019 

Adjungerad Jan Östman              UGK Kassör 

Kansli  
Hans Andersson har ansvarat för kansliet och Jan Östman har varit kassör. 
 
Revisorer  
Namn  Klubb  Funktion   Utsedd av  
Kenneth Turban GolfUppsala Revisor  UGFs årsmöte 
Roger Olsson  UGK Suppleant  UGFs årsmöte 
 
Valberedning  
Namn   Klubb  Funktion   Utsedd av  
Maud Lindh  UGK           Sammankallande UGFs årsmöte 
Christer Schenholm UGK   UGFs årsmöte 
Isa Lindblad  HvGK    UGFs årsmöte  

Representation och viktiga datum 

UGFs möten under 2021 

• UGF har under året haft elva protokollförda styrelsemöten.  

• Vårårsmöte hölls digitalt den 17 april. 

• Höstårsmöte hölls den 14 oktober.  

• En ordförandeträff har genomförts den 27–28 augusti på Åland.  

• Golftinget genomfördes på Studenternas IP den 20 november. 

• UGF-masters, finalen spelades på Ålands GK den 30 augusti. 
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GDF-konferens Beredningsmöte genomfördes digitalt  
Hans Andersson deltog. 
 
SGF Golfting den 27/4 ställdes in och Förbundsmötet genomfördes digitalt, 25/4  
Ombud var Hans Andersson. 
 
Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens i september genomfördes i Gävle, 3–4/9 
Hans Andersson deltog. 
 
SGF seminarium, GDF – konferens, 18/11 
Hans Andersson representerade Uppland.  
 
TKO-Konferens, 9–10/10 
Martin Gavelin deltog. 
 
Förbundsdomarkonferens, 23–24/10 

Stefan Ståhl och Martin Gavelin deltog. 
 
Juniorkonferens, 17–18/11  
Inställd. 
 
Distriktets representation i SGF  
Peter Edman är golfdistriktens representant i SGFs Miljökommitté.  
 
Verksamhetsseminarium 
Inställda. 
 
Avgivna remissvar  
Inga formella remisser har behandlats under året. 
 
Besvarade motioner 
Ingen motion har inlämnats. 
 
Inlämnade motioner till Förbundsmötet 
Ingen motion har inlämnats. 
 
Stadgeändringar 
Inga stadgeändringar har skett under 2021. 
 
Utmärkelser:  

– Madelene Sagström, Enköpings GK utsågs till Årets Golfare i Uppland 2021. Utmärkelsen 
utdelades på Golftinget.  

– Niklas Presthus, Wattholma GK, utsågs till årets juniorledare 2021. Utmärkelsen utdelades på 
Golftinget. 

– Melwin Molén, Arlandastads GK, utsågs till årets Kåbo-stipendiat 2021. Utmärkelsen 
utdelades på Golftinget. 
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Bana/Miljökommittén 

Ledamöter:  

Kommittéordförande, Olle Rosenberg 
Thomas Jansson 
Leif Paulsson 
 
Mål för 2021 

• Utveckla miljö- och naturvårdsarbete på distriktets klubbar 

• Minst fem klubbar ska ha registrerats sig i GEO och påbörjat/slutfört certifieringen 

• Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar  

• Öka banpersonalens kompetens 
 

Aktiviteter för att uppnå målen för 2021 
Liksom för 2020 har 2021 inneburit svårigheter att utföra flera av de aktiviteter som planerades i och 
med restriktioner pga. Covid-19.  
 
Vi har dock under året fortsatt arbetet med miljöcertifieringen enligt GEO, och kan gratulera 
Grönlunds GK till att bli den fjärde klubben i Uppland som certifierats. Ett av få fysiska möten under 
året förlades till Grönlund, där Anders Sjödén som arbetat med certifieringen kunde berätta om 
deras erfarenheter för att komma i mål. Ytterligare ett antal klubbar arbetar oförtrutet vidare, men 
har en bit kvar till certifiering. GEO-applikationen har givit klubbarna ett verktyg för att samla in 
uppgifter (ytor av olika slag, vattenanvändning, eventuell användning av bekämpningsmedel, 
elförbrukning mm.), dokumentera och informera om hur man arbetar nu och vilka mål man siktar 
mot. När nödvändiga uppgifter fyllts i, kan om man så vill, få en rapport automatiskt genererad via 
applikationen. Att dokumentera och visa att golfanläggningarna drivs med målet att minimera 
negativ miljöpåverkan är viktigt, inte minst i kontakt med myndigheter. Dokumentationen kan 
givetvis också visa positiv miljöpåverkan, tex. då dammar på golfbanan kan fungera som kvävefällor 
och därigenom minska övergödningen av våra vattendrag. Även om inte alla klubbar skulle uppnå 
målet med certifiering, så kan applikationen ha hjälpt till att strukturera upp datainsamlandet av 
viktiga uppgifter. 
På golftinget i november 2021 påtalades vikten av att återuppta ERFA-träffarna som tyvärr legat nere 
pga. pandemirestriktionerna. Med ERFA-träffar under 2022 hoppas vi kunna förmedla nyheter från 
STERF avseende banskötsel och också få möjlighet att diskutera andra användningsområden för 
golfanläggningarna. 
 

Disciplinkommittén  

Ledamöter: 
Daniel Svensson, sammankallande  
Hans Andersson 
Stefan Ståhl 
Martin Gavelin 
2 ärenden har behandlats under 2021. 

 

Handigolfkommittén 

Ledamot: 
Vakant 
Ingen aktivitet under 2021. 
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Kommittén för kommunikation och marknadsföring 

Ledamöter: 
Lena Lantz, ordförande  
Lennart Nyberg 
Anders Lindblad 
 
Kommittén har bestått av Lena Lantz (LL) ordförande, samt Lennart Nyberg (LN) och Anders Lindblad 
(AL), samt från höstårsmötet Helen Schönbäck (HS) som ny ordförande. 
Vi har tyvärr fortsatt som 2020, dvs inga möten har ägt rum, varken digitalt eller fysiskt, förrän 
kommitteen fick en ny ordförande. 
Däremot har LN och AL fortsatt att dela de nyheter vi fått eller hittat från de olika klubbarna i 
distriktet, både på FB och Instagram. Det är dock lite tunnsått med information från klubbarna, men 
det som kommer in går också vidare ut. 
LN har löpande uppdaterat hemsidan med uppgifter från de olika kommittéerna och styrelsen, till 
viss del tillsammans med Martin Gavelin som är administratör för hemsidan. 
LN har lagt ut reportage och bilder från Ordförandekonferensen på Åland samt deltävlingar och 
Finalspel i UGF/Eckerölinjen Golf Tour på hemsidan. 
AL har ansvarat för genomförandet av UGF/Eckerölinjen Golf Tour, som även den drabbades av 
ändringar och förseningar pga. pandemin, men till slut ändå kunde genomföras, nästan som planerat. 
Under hösten har vi haft ett möte på Johannesbergs GK den 11/11 där HS, LN och AL träffades och 
diskuterade framtiden och våra arbetsuppgifter. Bland annat skall vi bistå SM-veckan 2022 med 
information och kommunikations hjälp. AL ingår redan i en idégrupp och HS kommer att ingå snarast. 
Efter detta möta har LN börjat titta på en ny hemsida för UGF, den nuvarande är alldeles för ”statlig” 
eller hur man nu skall uttrycka det. Visst den måste kanske till viss del vara det, men förstasidan skall 
bli mer lätthanterlig och inbjudande till att läsa och scrolla sig vidare från. Därunder skall sedan den 
officiella informationen finns under respektive flikar. Detta arbete är inte gjort i en handvändning och 
LN kommer successivt att göra den klar och skicka ut för synpunkter. 
På Golftinget i november hade M&K en egen avdelning på eftermiddagen och där samlades några 
intresserade deltagare. Där kunde HS även rekrytera tre nya namn till kommitteen, Jonna Hallberg, 
Harry Nilsson och Johan Diadore som kommer att ingå och introduceras under 2022. 

Anders Lindblad, ställföreträdande 

Regler & Hcp 

Ledamot: 
Stefan Ståhl, ordförande 
 
UGFs domarbesättning år 2021: 

 
Förbundsdomare 

• Stefan Ståhl Arlandastads Gk 

• Mikael Nilsson Olandsbygdens Gk 

• Martin Gavelin Enköpings Gk 

Distriktsdomare 

• Svante Andersson, Älvkarleby 

• Jonas Antoni, Edenhof, Golf Uppsala 

• Thomas Erlandsson, Upsala Gk 

• Ragnar Gedeborg, Sigtuna Gk 

• Lars Holmberg, Söderby Gk 

• Anders Levi, Söderby Gk 

• Klas Gustafsson Burvik Gk 

• Stefan Bergström Upsala Gk 

• Christer Bärlund Älvkarleby 
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Tävlingar Uppland 
Totalt utsåg distriktet domare till 14 tävlingar med totalt 21 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst 
två domare/tävling. 
 
Domargolfen 
Domargolfen ställdes in 2021 på grund av corona. 
 
Vidareutbildning distriktsdomare 
Under 2021 genomfördes 6 vidareutbildningsträffar med distriktens domare inför tävlingssäsongen.  
Under 2021 låg mycket av övrig utbildningsverksamhet nere. 
En nyrekrytering av distriktsdomare genomfördes. Detta gav 4 nya intressenter som kommer att 
utbildas och förhoppningsvis komma ut som nya distriktsdomare. 
 

Seniorkommittén 

Ledamöter: 
Björn Frånlund, ordförande 
Isa Lindblad, sekreterare 
Gunnar Tallnäs, resultat- och webbansvarig 
Jan Östman, kassör 
Anders Larsson, tävlingsledare 
Björn Hanberg, bitr. tävlingsledare 
 
Seniorkommitténs verksamhet är distriktets mest omfattande och dokumenteras fortlöpande på 
hemsidan. 
Seniorgolf är friskvård. 
Verksamheten inriktar sig i huvudsak på att organisera tävlingar för medlemmar i distriktet som 
uppnått den aktningsvärda åldern av 60 år och äldre. 
Den verksamheten är indelad i 6 olika aktiviteter: 
Seriespel, Old Members-tävlingar, Distriktsmästerskap, Belöningen, Klubbkampen samt 
Årsavslutningen. 
 
Seriespelet 
I åldersgrupperna D60, D70, D75 deltog 46 lag. I åldersgrupperna H60, H70, H75 och H80 deltog 109 
lag. 
Åldersgrupperna är indelade i divisioner, totalt 17 divisioner. Drygt 500 spelare deltog i seriespelet 
som genomfördes i 4 omgångar under säsongen. 
Antalet deltagande lag ökar för varje år vilket är mycket positivt. 
 
Old Members-tävlingar (OM) 
5 tävlingar var planerade och genomfördes: 2 st singeltävlingar, en mixed foursome, en fyrboll samt 
en greensome-tävling. 
Totalt deltog 226 spelare i dessa tävlingar. Antalet deltagare har minskat detta år vilket vi kopplar till 
problemen med samåkning under pandemitider. 
 
Distriktsmästerskap. (DM) 
DM spelades på tre spelplatser: Arlanda Stad, Hallstavik GK samt Grönlund GK. 
På damsidan samlade tävlingarna som spelades på Arlanda stad, endast deltagare i D60 och D70 och 
totalt deltog 10 damer fördelat på de två klasserna. 
På herrsidan spelades tävlingarna på två spelplatser: H60 och H70 på Hallstaviks GK samt H75 och 
H80 på Grönlund GK och totalt deltog 49 herrar fördelade på de 4 åldersklasserna.  
 
Belöningen 
Seniorkommitténs tävling Belöningen är tävlingen där deltagande utses av respektive klubb. Detta 
ger klubben en möjlighet att visa uppskattning för seniormedlem som aktivt deltagit i och arbetat för 
seniorverksamheten på klubben. Klubben kan skicka 2 seniorer till aktiviteten. 
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Tävlingen spelades 20 augusti på Sparren GK med 34 spelare i herr och damklasserna. Vädret var 
strålande, banan var i bra skick och restaurangen serverade väldigt goda Wallenbergare till lunch.  
 
Klubbkampen. 
Klubbkampen vanns av Upsala GK. Klubbkampen är tävlingen mellan klubbarna i distriktet. 
Deltagande och placeringar i Seriespel, DM och OM tävlingar ger en poängmängd som ackumuleras 
och en vinnare erhålls efter säsongsavslut. Vinnarklubben erhåller pokal och prestige. 
Prisceremoni genomförs på årsavslutningen som varje år genomförs på vinnande klubb året innan. 
 
Årsavslutningen. 
Årets årsavslutning genomfördes på Upsala GK med 108 deltagare. Prisutdelningar för klubbkampen 
och DM genomfördes i strålande solsken. 
  
Sammanfattning. 
Efter att under 2020 nödgats ställa in all verksamhet på grund av pandemin och fortsatt under 
starten av 2021 lida av div. restriktioner, med en framflyttad säsongstart i juni, lyckades vi trots allt 
att genomföra 4 fulla omgångar av seriespelet samt alla andra planerade aktiviteter under 2021. 
Fördelningen av aktiviteter blev något baktung, augusti blev en hektiskt månad med många 
aktiviteter men allt gick i lås. Nu hoppas och planerar vi för att kunna genomföra nästa säsong mer 
normalt med start i april-maj. 
 
Björn Frånlund 
Ordf. Seniorkommittén 
 

Tävlingskommittén 

Distriktsmästerskap  
H, H21, H22, H40 och H50 spelades på Arlandastads Golf den 7:e augusti. (Övriga klasser inställda).  
Lag-DM för H, D50, H22, H40 och H50 avgörs i seriespel. (Övriga klasser inställda). 
Segrare i de olika klasserna blev:  
 
Klass Individuellt   Klubb  
D För få startande  
H* Joel Jepson  Johannesberg GK 
D21  För få startande  
H21  Joel Jepson  Johannesberg GK  
D22  För få startande  
D50  För få startande   
H22  Fredrik Lindgren GolfUppsala  
H40  Mårten Eker  GolfUppsala  
H50  Peter Andersson GolfUppsala  
* Fredrik Lindgren, GolfUppsala, blev bästa herre. Han representerar dock en A1-klubb som inte får 
ta emot DM-titeln enligt RF:s stadgar. 
 
Klass  Lag  
D För få startande 
H Arlandastad GK  
D21 För få startande 
H21  För få startande 
D22  För få startande 
D50  Upsala GK  
H22  Arlandastad GK 
H40  Älvkarleby GK 
H50  Upsala GK 
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UGF-Matchen 
UGF-Matchen blev i år inställd pga. för få deltagande lag.  
 
Vandringsprisets inteckningar: 
2019 – Upsala GK 
2018 – Upsala GK 
(vandringspriset innehavs av vinnande klubb under kommande år, vid tre inteckningar erhålls priset 
permanent).   
Damernas Upplandsmatch 
Damernas Upplandsmatch blev i år inställd pga. för få deltagande lag. 
 
SM Klubblag 
SM klubblag spelas i en omgång som spelades 15–17 juli för div 1 samt 16–17 juli för div 2.  
Upsala GK:s herrar spelade i lag-SM den 14–17 juli på Upsala GK. De slutade på 1:a plats. 
Div. 1 Damer Norra – GolfUppsala 2:a 
Div. 1 Herrar Östra – Roslagens GK Norrtälje 5:a 
Div. 2 Herrar Nedre Norra – GolfUppsala 1:a, Örbyhus GK 2:a, Sigtuna GK 6:a, Enköpings GK 8:a, 
Arlandastads GK 9:a, Johannesberg GK 11:a, Wattholma GK 15:e. 
Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter. 
 
Utbildning i tävlingsledning samt regelutbildning nivå 2 anordnades på Enköpings GK samt en digital 
utbildning i GIT tävling för Arlandastad GK. Dessutom genomfördes ett banbesök på Sparrens GK med 
genomgång/analys av deras bana. 

 

Ungdom/Elit 

Ledamöter i Ungdom/Elit: 
Mikael Svensson, ordf., Upsala GK 
Jakob Remon, Upsala GK 
Bosse Holmström, Upsala GK 
Niklas Lithander, Roslagens GK 
Fredrik Hedlund, GolfUppsala 
Anders Strand, Wattholma GK 
Ida Boson, Arlandastads GK 
Therese Larsson, Upsala GK 
Christoffer Kohn, Sigtuna GK 

 
Under det gångna året så har alla aktiviteter gällande samlingar vid träningstillfällen varit nedlagda. 
Vi följde hälsomyndigheternas restriktioner, när sedan restriktioner ändrades så var det för kort tid 
att starta något. Vi satsar på att dra igång verksamheten under vintern och våren. 
När det gäller tävlingar så var det tillåtet att arrangera juniortävlingar inom distriktet till en början. 
Sedan släpptes det även fritt gällande nationella tävlingar för juniortävlingar. 
 
Vi har arrangerat två olika tävlingstyper, Raider Kopp samt Upplands juniortour. 

• Raider Kopp anordnade 4 deltävlingar och deltagandet var högt på alla deltävlingar. 

• Upplands juniortour hade 5 deltävlingar. Denna tävling är ett komplement till de spelare som 

inte kommer in på JMI-tävlingar och skall inte vara en konkurrent till Teen Tour. Deltagandet 

var även på dessa tävlingar relativt högt. 

Vi hoppas nu på ett bättre 2022, där vi kan dra i gång de andra aktiviteterna som tyvärr inte kunde 
anordnas under 2021. 
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Upplands Golfförbund  

Org nr 817605-7795 

Resultaträkning 
 

  

2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning   711 966 391 545 

     

Summa intäkter   711 966 391 545 

     

Rörelsens kostnader     

Verksamhetskostnader   -412 760 -120 960 

Övriga externa kostnader   -352 964 -201 280 

Personalkostnader   -63 025 -13 512 

 

Summa rörelsens kostnader 

  

-828 749 -335 752 

     

Rörelseresultat   -116 783 55 793 

 

Årets resultat 

  

-116 783 55 793 

  

Balansräkning 
  

2021-12-31  2020-12-31 

 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

 

 

 

  

Lager   20 000 0 

Kassa och bank   617 636 652 741 

     

Summa omsättningstillgångar   637 636 652 741 

     

Summa tillgångar   637 636 652 741 

 

Eget kapital och skulder 

  

  

Balanserat resultat   617 741 561 948 

Årets resultat   -116 783 55 793 

 

Summa eget kapital 

  

500 958 617 741 

     

Kortfristiga skulder   

Övriga kortfristiga skulder   106 678 0 

     

Summa kortfristiga skulder   106 678 0 

     

Långfristiga skulder   

Övriga kortfristiga skulder   30 000 35 000 

     

Summa långfristiga skulder   30 000 35 000 

 

Summa eget kapital och skulder   637 636 652 741 
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Upplands Golfförbund  

Org nr 817605-7795 

 

 

Resultatdisposition 2021 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Balanserade vinstmedel    617 741 

Årets förlust    -116 783 

   Kronor  500 958 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 

i ny räkning överförs  Kronor  500 958 

 

 

Uppsala 2022-02-17 

 

 

 

Hans Andersson   

Ordförande   

 

 

 

Stefan Ståhl   Martin Gavelin Lena Lantz   

V. ordförande  

 

 

 

Björn Frånlund Jakob Remon Olle Rosenberg 

 

 

 

Mikael Svensson   

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-02-17 

 

 

 

Kenneth Turban 

Revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Upplands Golfdistriktsförbund, org.nr 817605-7795 

 

Rapport om årsbokslutet 

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Upplands 

Golfdistriktsförbund för år 2021. 

 

Styrelsens ansvar för årsbokslutet 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett 

årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid 

upprättandet av årsbokslutet och för att den interna kontroll 

som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett 

årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet på grundval av 

min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerar och utför 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. 

 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i 

årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 

för hur förbundet upprättar ett årsbokslut i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 

effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision 

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 

utvärdering av den övergripande presentationen i 

årsbokslutet. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden. 

 

Uttalanden 
Enligt min mening har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i 

enlighet med bokföringslagen. 

 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

 
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en 

revision av styrelsens förvaltning för Upplands 

Golfdistriktsförbund för år 2021. 

 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 

min revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder 

och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 

till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. 

 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

 

Uttalande 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 
Uppsala den 17 februari 2022 

 

 

 

 
Kenneth Turban 

 

 


