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FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Fastställande av röstlängd för mötet. 

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista. 

4 Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

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

6 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. 

7 Val av valberedning för en tid av ett år, varav en person är sammankallande. 

8 Val av ombud till GDF-möte. 

9 Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för det kommande  
 verksamhets- och räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag. 

10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

11 Övriga frågor (information och diskussion).



NORRKÖPING SÖDERKÖPING GOLFKLUBBÅRSAVGIFTER
MEDLEMSKAP   ÅRSAVGIFT 2018
 
Greenfeemedlem        595 kr inkl. 2st greenfee
 
Årsmedlem    4 595 kr
 
Stödmedlem / partner     595 kr
 
Junior
- 12 år          595 kr
13 - 17 år    1 495 kr
18 - 21 år    1 995 kr

Årsmedlem 22 - 29 år  3 495 kr



NORRKÖPING SÖDERKÖPING GOLFKLUBB BUDGET
     Budget Prognos Budget
     2017  2017  2018
INTÄKTER    
Årsavgifter    12 100 12 150 12 200
Shop & range     1 850   2 250   2 200
Greenfee        2 750   2 480   2 500
Sektionsintäkter             750      760      825
Träning & Utbildningg        300      450      600
Reklam & Företagsgolf    1 900   1 930   1 950
Hyresintäkter        800   1 170      900
Bingo & Bidrag        200        85       180
Övriga intäkter        200      175      220
    
SUMMA INTÄKTER  20 850 21 450 21 575
    
    
KOSTNADER    
Varuinköp Golfshop   -1 150  -1 350  -1 350
Övriga inköp         -50     -330     -150
Personalkostnader    -9 767  -9 795  -9 175
Lokal & Fastighet    -1 500  -1 998  -1 627
Bana      -1 100  -1 000  -1 295
Maskiner     -1 400  -1 300  -1 485
Sektionskostnader       -750     -710     -815
Kontor & Administration      -850     -640  -1 182
Marknadsföring & IT      -515     -490     -450
SGF & ÖGF     -1 750  -1 919  -1 800
    
SUMMA KOSTNADER  -18 832 -19 532 -19 329
    
    
Rörelseresultat      2 018    1 918    2 246
    
    
Avskrivningar     -1 480  -1 480  -1 550
    
Räntenetto          250     -220     -225
    
    
RESULTAT          288      218            471



NORRKÖPING SÖDERKÖPING GOLFKLUBBMOTIONER
Motion 
Styrelsen i NSKGs avsikt att säga upp och överta shopverksamheten som idag 
bedrivs av Pierre Golf AB på Hylingebanan.

Styrelsen har informerat via brev och även muntligt att man avser säga upp avta-
let med Pierre Golf AB. Styrelsen menar att detta är fördelaktigt ekonomiskt för 
NSGK. Styrelsen menar att man vill ha kontroll över hela verksamheten. Styrelsen 
menar att man gör detta för att båda banorna ska drivas inom  klubben.

Vi  yrkar på att styrelsens beslut att ta över golfshopen i egen regi när avtalet med 
Pierre Golf AB går ut upphävs. Vi anser att styrelsens underlag för detta beslut är 
inte är genomarbetat.  Vi anser också att styrelsen inte har  visat att det finns en väl 
genomarbetad ekonomisk kalkyl för detta.

Vi anser att risken är stor att det är negativt för klubbens ekonomi att driva shop-
verksamhet i egen regi.

Vi anser att det finns en risk att vi förlorar våra entreprenörer

Vi anser att klubbkänslan kommer försämras pga. mindre närvaro av våra pro `n

Vi anser att driva shopverksamhet inte ingår i en golfklubbs kärnverksamhet

Vi anser att entreprenörskap är positivt för klubben.

Vi föreslår istället att shopverksamheten även fortsättningsvis bedrivs av entrepre-
nör.

Vi föreslår att man tar hjälp av en tredje part för att få fram ett avtal som gagnar 
både entreprenör och klubb när det gäller tränings- o proverksamhet ett s. k win-
win – avtal.

Norrköping 2017-09-29
 
Nedan nämt som Vi:
Karin Pettersson, Annika Glimrén, Helena Johnsson, Lena Ekström, 
Gunilla Larsson och Gunilla Werner



NORRKÖPING SÖDERKÖPING GOLFKLUBBMOTIONER
Styrelsens svar på inlämnad motionen rörande shopverksamheten på Hylinge.

Föreningens ändamål är att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlig-
het med idrottens verksamhetsidé. (1§)

Till styrelsens åligganden hör att:

- Med arbetsgivaransvar planera. leda och fördela arbetet inom klubben
- Ansvara för och förvalta klubbens medel

Styrelsens anser att underlaget för beslut att driva Pro/Shop-verksamhet i egen regi 
är väl genomarbetat och att beslutet ryms inom styrelsens åligganden. Beräkning 
av de ekonomiska konsekvenserna av att bedriva verksamheten i egen regi jämfört 
med dagens entreprenadavtal på Hylinge bygger på egna erfarenheter från Klinga. 
Kalkylen baseras på försiktighetsprincipen och beräknas kunna generera större 
överskott i framtiden.

Styrelsen anser att Pro/Shop-verksamhet ingår i föreningens kärnverksamhet och 
att den verksamheten kan bedrivas lönsamt i egen regi. 

Styrelsens uppfattning är att det överskott medlemmarna golfaktiviteter genererar 
oavkortat ska gå tillbaka till föreningens verksamhet.

Vidare är det styrelsens uppfattning att klubbkänsla skapas av medlemmar och 
anställda i klubben och inte i första hand av en extern entreprenör. Inom klubben 
finns medlemmar med tidigare hemvist på Klinga respektive Hylinge samt green-
fee-medlemmar med eller utan tydlig hemvist på någon av anläggningarna. Detta 
får inte hindra att vi tillsammans arbetar för att skapa en klubbkänsla som omfattar 
alla medlemmar. Styrelsens uppfattning är att vi gör detta bäst i egen regi och till-
sammans, styrelse, sektioner och enskilda medlemmar.

Styrelsen avvisar därför motionens förslag att shopverksamheten (på Hylinge) även 
i fortsättningen bedrivs av entreprenör. Befintliga avtal är föremål för omförhand-
ling under 2018, så kallade win/win-avtal uppstår i den stund parterna är överens, i 
händelse av tvist hanteras hyresavtal som brukligt via Hyresnämnden.

Styrelsen Norrköping Söderköping GK
2017-10-30


