
HÖSTMÖTE
2019-11-28



1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.   Fastställande av föredragningslista.

4.   Val av mötesordförande.

5.   Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

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

7.   Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.

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

9.   Val av ombud till GDF-möte.

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

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

12. Övriga frågor (information och diskussion).

FÖREDRAGNINGSLISTA



Klargör klubbens verksamhetsinriktning och övergripande mål för året 2020. 
Verksamhetsplanen är framtagen av styrelse och klubbledning med utgångs-
punkt från genomförd medlemsundersökning.

Till att börja med tackar vi alla 1165 medlemmar som svarat på medlemsun-
dersökningen 2019. 

Vår verksamhetsidé
NSGK ska få människor att må bra genom fysisk aktivitet och social gemen-
skap. Det gör vi genom att erbjuda aktiviteter med golf, glädje och gemenskap 
på två moderna och välskötta golfanläggningar med hög kvalité. Våra primära 
målgrupper är klubbens medlemmar, gäster och samarbetspartners.

Vår vision
-Kvalité i alla led!
Vi strävar efter kvalité i alla led vilket innebär att vi alltid gör vårt bästa utifrån 
den givna situationen. Det ska leda till att alla våra medlemmar, gäster och 
partners får en positiv upplevelse på NSGK.

Våra spelregler
För klubbens bästa
I en golfklubb med 7 000 medlemmar är det naturligt att människor har olika 
åsikter. I NSGK har människor lika värde och det finns en respekt för att 
människor tycker olika, men vi grundar alltid våra beslut och handlingar uti-
från vad som är bäst för klubben som helhet.

Alla är välkomna
Till NSGK ska alla känna sig välkomna. Det innebär att hela besöket ska kän-
nas välkomnande och personligt, från första mötet till ”hej och tack för idag”. 

Samarbete
Samarbete är ett viktigt ledord i våra spelregler, speciellt då verksamhet bedrivs 
på två anläggningar. Att samarbeta i NSGK innebär att vi arbetar tillsammans 
för att uppnå målen oavsett vilken av anläggningarna det gäller. 
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Rent spel & Trygg idrott
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det inne-
bär också att hålla sig inom ramarna för överenskommelser, klubbens stadgar 
samt att arbeta för en god etik och moral.

Verksamhetsmål
Det övergripande målet är nöjdare medlemmar, gäster och partners. Vi mäter 
detta genom löpande medlems- & gästundersökningar under året och i den 
dagliga kontakten med människor på våra anläggningar. Målet 2020 är att öka 
ambassadörspoängen vilket innebär att fler rekommenderar NSGK för sin 
omgivning.

Vi delar upp vår verksamhetsplan i fem områden där varje område strävar 
mot det gemensamma verksamhetsmålet.

Våra anläggningar
NSGK ska erbjuda hållbara anläggningar som svarar mot våra målgruppers 
krav och önskemål för en positiv upplevelse.

Bana och träningsområden
Fokus 2020:
Skapa roligare och bättre träningsupplevelse på Driving Range. 
- Nya utslagsmattor på båda våra anläggningar
- Installera belysning för att förlänga säsongen

Fortsatt förbättra och höja kvalitén på våra spelytor där greener är högst priori-
terade med målet jämna och ärliga spelytor.
- Förbättra vattenförsörjningen på båda anläggningarna

Förbättra kvalitén på våra bunkrar.
- Bunkrar börjar att renoveras med ny dränering.

Målet är att 10 bunkrar får ny dränering under 2020.

Att bli mer hållbara genom Geocertifiering (Miljöarbete)
- Starta arbetet med Geocertifiering under 2020
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VERKSAMHETSPLAN

Klubbhus & Klubbhusområde
Fokus 2020:
Målet är att våra klubbhus & klubbhusområden ska upplevas som trevliga och 
välkomnande.
- Att det är rent och snyggt runt och i våra klubbhus.
- Att göra en upprustning av reception/shop på Hylinge
- Att på sikt bygga ett nytt klubbhus på Klinga

Idrott & Friskvård
Vi ska bedriva en verksamhet med fokus på golf som idrott och friskvård. Verk-
samheten ska vara präglad av golf, glädje och gemenskap med aktiviteter som 
utvecklar golfspelet hos våra medlemmar och får nya golfare att ”fastna” i gol-
fen. Det gemensamma målet för verksamheten är att behålla så många 
medlemmar som möjligt, så länge som möjligt.

Träning och utbildning 
Målet med vår träning och utbildning är att fler stannar som medlemmar i 
NSGK och att vi under 2020 utbildar 120st nya golfare genom våra nybörjar-
kurser. Det ska vi göra genom ett attraktivt utbud av träningar, gruppträningar, 
temadagar, nybörjarpaket och privatlektioner. En av nyheterna för 2020 är att 
vi kommer förenkla bokningsförfarandet för lektioner och kurser.

Sektionsverksamhet
Våra sektioner arrangerar aktiviteter med utgångspunkt från denna verksam-
hetsplan. Varje sektion sätter sina mål med utgångspunkt från det 
övergripande målet med antal aktiviteter och antal deltagare. Sektioner under 
2020 är Klubb 36, Paragolf, Senior, Dam, Herr, Junior, Elit, Tävling och 
Hickory.

Serviceverksamhet
För att uppnå målet med nöjda medlemmar gäster och partners krävs ett att-
raktivt serviceutbud på våra anläggningar. 

Restaurang
Utifrån den medlemsundersökning som genomförts får båda restaurangerna 
höga betyg för både mat och service. Målet är att restaurangerna ska ge ett ökat 
värde för den totala golfupplevelsen, vara en mötesplats för medlemmar och 
locka nya målgrupper till våra anläggningar.
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Restaurangen på Hylinge kommer att bedrivas på entreprenad medan restau-
rangen på Klinga kommer drivas i egen regi. Det som behöver förbättras för 
att höja upplevelsen är framförallt kioskverksamheten. På Hylinge kommer det 
skapas en trevligare miljö för fika efter 9 hål. På Klinga är målet att ha kiosken 
bemannad under högsäsong och helger. Vid låg beläggning kommer det erbju-
das självservice på båda våra restauranger.

Shop
Våra Golfstore butiker kommer även 2020 att ägas och drivas i egen regi. Kun-
nandet hos vår personal, utbudet och servicen ska göra att våra butiker är det 
självklara valet för dig som medlem i NSGK. Mycket fokus kommer att ligga 
på ”Custom fitting” när det gäller utrustning samt ett anpassat utbud av 
tillbehör och kläder.

Samarbetspartners och företag
Att ha nöjda samarbetspartners som bidrar till klubbens utveckling är ett prio-
riterat område under 2020. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer där vi 
hjälper varandra att bli bättre och skapar mervärden i varandras verksamheter. 
Det ska vi uppnå genom:
- Personliga möten
- Uppskattade aktiviteter
- Delta i nätverk

NSGK -En attraktiv arbetsplats
NSGK ska vara en attraktiv arbetsplats där man som anställd är delaktig och 
engagerad i utvecklingen av klubben. Det övergripande målet i arbetet är 
nöjda medlemmar, gäster och partners där medarbetare tillsammans arbetar 
för att uppnå detta.

Som medarbetare ska du ska trivas och ges möjlighet till utveckling i ditt arbe-
te och vi uppmuntrar till kompetensutveckling. Vi ska tillsammans verka för 
en god arbetsmiljö där varje medarbetare ska känna sig värdefull och vara en i 
laget.

Fokus 2020:
- Skapa mer delaktighet genom gemensamma möten
- Tydliggöra roller och ansvarsområden
- Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Fortsatt fokus på samarbete mellan anläggningarna där möjlighet finns
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  2019  2020

Årsmedlem 5 295 5 595
Fritt spel alla dagar

Vardagsmedlem  4595 4 695
Fritt spel alla vardagar

Årsmedlem 22-29 år 3 495 3 795
Fritt spel alla dagar

Prova på medlem  2 995 2 995
Fritt spel alla dagar - endast ett år

Junior 18-21 år 1 995 2 095
Fritt spel alla dagar

Junior 13-17 år 1 495 1 595
Fritt spel alla dagar

Knatte 0-12 år     595    595
Fritt spel alla dagar

Nybörjare år 1     995 1 095
När du går grönt kort kurs

Nybörjare år 2    2 995 3 095
När du gått grönt kort kurs året innan

Greenfeemedlem     595   595
Inkl. en fri greenfee

Familjeavgift            12 495           12 995
Två årsmedlemmar med spelrättsbevis 
inkl. alla juniorer på samma bostadsadress

ÅRSAVGIFTERVERKSAMHETSPLAN
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NSGK DRIFT AB (tkr) 

Intäkter
Spelavgifter
Skåpavgifter
Internfakturering
Försäljning restaurang
Sponsorintäkter
Greenfee
Företagsgolf
Shopintäkter
Försäljning Golfhäftet
Drivingrange
Golfbilar
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Kostnader
Varuinköp shop
Tävling & funktionär
Varuinköp restaurang
Varuinköp Golfhäftet
Övriga varuinköp
Förändring varulager
Fastighet & arrende
Inköp bana
Förbrukningsinv. & material
Maskiner & fordon
Marknadsföring
Kontor & IT
Bank, försäkr. & inhyrda tj.
GIT avgift & föreningsavgifter
Personalkostnader
Summa kostnader

Avskrivningar
Finansiella poster

Resultat NSGK Drift AB

Budget 2019 

8 456
50

539
2 200
2 265
2 400

0
3 500

140
600
250
165

20 565

-2 500
-245
-900
-105
-200

0
-2673

-645
-695

-1787
-200
-530

-1507
-392

-6 999
-19 378

-628
-100

459

Prognos 2019 

8 435
122
539

1 520
1 805
2 400

193
3 300

140
685
255
311

19 705

-2 544
-124
-580
-133

-42
200

-2 440
-706
-555

-1 977
-150
-590

-1 584
-446

-7 205
-18 876

-775
-80

-26

Budget 2020

8 236
122
539

2 070
1 850
2 400

200
3 400

150
700
260
150

20 077

-2 400
-130
-750
-100

-38
0

-2 378
-775
-601

-1 775
-200
-605

-1 538
-395

-7 100
-18 785

-790
-80

422
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BUDGET

NSGK (tkr) 

Intäkter
Medlemsavgifter
Tävlingar & sektioner
Träning & utbildning
Sponsorintäkter
Bidrag & bingo
Hyres & arrendeintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Tävlingar & sektioner
Träning & utbildning
Lokal & fastighet
Försäkring & bank
Avgift SGF & ÖGDF
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Avskrivningar
Finansiella poster

Resultat NSGK

Totalt AB+GK

Intäkter

Kostnader

Avskrivningar 
Finansiella poster 

Resultat AB+GK

Budget 2019 

3 660
633

1 059
50
75

1 644
1 127
8 248

-1 138
-70

-804
-193

-1 391
-25

-4 350
-7 971

-408
-25

-156

Budget 2019

28 813

-27 349

-1 036
-125

303

Prognos 2019 

3 540
513
962
116

85
1 444
1 077
7 737

-1 038
-115
-881
-183

-1 426
0

-4 151
-7 794

-360
-25

-442

Prognos 2019 

27 442

-26 670

-1 135
-105

-468

Budget 2020

3 845
598

1 089
110

75
1 444
1 077
8 238

-1 111
-59

-819
-163

-1 248
0

-4 380
-7 780

-360
-25

73

Budget 2020 

28 315

-26 565

-1 150
-105

495



INVESTERINGAR

Investeringar 2019 (tkr)

Kommunalt avlopp (Klinga)
Ny vattenkälla (Klinga) 
Bevattningspumpar (Hylinge)
Utgrävning damm hål 15 (Hylinge) 
Ny rangemaskin (Klinga) 
Projektering ombyggnad av bunkrar
Traktor (Hylinge)
Transportfordon (Klinga)
Golfbilar (Klinga)
Lösen av leasingavtal
Upprustning och övertag restaurang 

Summa

Nya investeringar 2020 (tkr)

Upprustning reception & shop
Flightscope (Klinga)
Rangemattor
Renovering av 10st bunkrar
Transportfordon (Klinga)
Ruffklippare (Hylinge)

Summa

Utfall

Ej genomförd
-74

-207
-143
-158
Ej genomförd
-436
-129
-99
-88

-256

-1590

Finansiering

Egna medel
Egna medel samt inbyte
Egna medel
Egna medel
Leasingavtal
Leasingavtal

Budget

-500
-100
-200
-100
-140

-50
-350
-100
-120

-88
0

-1 748

Budget

-80
-150

-54
-50

-100
-500

-934




