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Årsmöte 
Årsmötet 2022 genomförs i klubbhuset onsdagen 20 april kl 19.00. 
Före mötet bjuder vi på kaffe. För att kunna planera platser och förtäring vill vi ha din anmälan till 
styrelsen – styrelsen@viksbergsgolf.se - senast 18 april. 
Föredragningslista och övriga handlingar – verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse, 
förslag till verksamhetsplan och budget samt valberedningens förslag hittar du på hemsidan. 
Är du aktieägare i Viksbergs Mark AB, läs mer under Markbolaget aktier nedan. 
 
 

Städdag 
Årets städdag genomför vi lördagen 2 april mellan l 10.00 och 13.00.  
Vi koncentrera oss på tre uppgifter; 

• rensa diket till höger sista 50 m på hål 6,  

• rensa diket till vänster om Drottning Kristinas väg de första 100 m på hål 14 och 

• rensa diket till höger om Drottning Kristinas väg på hål 16 samt slänten till höger om diket. 
Ta gärna med en ogräsräfsa eller liknade som går ner i de smala dikena. 
Städdagen avslutande med en gemensam fika med tilltugg i restaurangen. 
 
 

Ny hemsida 
Vi har nu publicerat vår nya hemsida. Den är ny i så motto att vi har bytt teknik från 2011 till en 
modern design med allt vad det innebär. Startsidan skiljer sig mycket från den gamla men strukturen 
i övrigt är i huvudsak densamma som förut. 
Det har nu tillkommit en sökfunktion. Den hittar du längst upp till höger på startsidan 
(förstoringsglaset). De tre vågräta strecken, längst till höger, tar dig vidare till alla övriga sidor (se 
bilden nedan). 
I överkanten finns också fem logotyper. Klickar du på klubbens logga kommer du till startsidan 
oavsett var i sidstrukturen du befinner dig. Övriga loggor är länkar till det loggan visar. 

 
 

Viksbergs Mark AB, som äger banan, kommer i närtid att få en egen hemsida och den kommer du att 
nå via länk från ”Klubben och bolagen/Viksbergs Mark AB”. 
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Markbolagets aktier 
Viksbergs Mark AB har infört en digital aktiebok. Det innebär att du som är aktieägare nu kan 
registrera dina fysiska aktier digitalt. Efter registreringen behöver du inte längre hålla redda 
på dem eller hålla dem i säkert förvar. Hur det går till kan du läsa om här – Digital aktiebok. 
 

Eftersom de fysiska aktiebreven är värdehandlingar behövs säkra rutiner vid makuleringen. 
Den säkraste vägen är ett fysiskt överlämnande till någon i styrelsen, som kvitterar dem och 
sedan gör bolaget ändringen. Ett sådant tillfälle är i samband med klubbens årsmöte 20 april, 
då bolagets sekreterare, Christer Ihse, finns på plats i klubbhuset kl 18.00-18.45. 
 
 

Banan öppnar  
Anläggningens platschef, Stefan, gissar att bana öppnar 6 april men det är osäkert med tanke på att 
det ännu är så kallt på nätterna. 
Öppnandet kommer givetvis att meddelas på hemsidan under Senaste nytt. 
 
 

Medlemskap 2022 
Har du ännu inte betalat din spelrätt och ditt medlemskap för 2022 börjar det bli hög tid om du vill 
vara med när säsongen startar. Det är vanligt inför säsongsstarten att det blir köbildning för 
registrering av betalningen. Leta fram fakturan du fick i december och gör slag i saken. Vill du ha ett 
annat spelpaket kontakta GolfStars kundtjänst – kundtjanst@golfstar.se. 
 

Hur spelpaketen ser ut 2022 jämfört med 2021 hittar du i Nyhetsbrev 2021-10 som du hittar du här. 
Du kan också läsa årets spelpaket på hemsidan – Våra spelrätter 2022. 
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