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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, med Norrköping Söderköping 
Golfklubb  
 
 
Plats:   NSGK, Hylinge 
Tid:     Den 27 april 2020 
 
 
 
Närvarande:   Ej närvarande:   
Krister Eriksson  Magnus Lockner 
Marianne Lantz Johansson  Jonas Gustavsson  
Elisabeth Nordin  Thomas Stenberg 
Bengt Johansson  Johan von Below 
Henrik Sjö   Fredrika Hjelm, suppleant  
Fredrik Lager, adjungerad 
 
 
 
1. Öppnande     

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.   
 

2. Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 

3. Val av justeringsman     
      Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Marianne Lantz Johansson. 
 
4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Riskanalys av rådande läge kring COVID -19 
En genomgång sker kring risker och andra åtgärder i samband med coronakrisen. En 
risk är om någon i personalen skulle bli sjuk, därför är det viktigt att vi kan täcka upp 
för varandra, säger Fredrik. För att vara förberedda finns en övergripande plan 
framtagen. 
 
Genom Riksidrottsförbundet finns det möjlighet att söka stöd för inkomstförluster. Det 
finns flera områden där klubben räknar med tapp, som företagsgolf, tävlingsavgifter 
och greenfee.  
 
En enig styrelse beslutar att söka stöd för tappade intäkter för företagsgolf, 
tävlingsavgifter och greenfee. 
 
För att stötta Bistron på Hylinge, som också ser en nedgång i samband med pandemin, 
beslutar styrelsen att halvera hyran under april – juni. Det innebär att klubben i sin tur 
har möjlighet söka stöd för delar av den förlusten via Länsstyrelsen. 
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Vid förra styrelsemötet nämndes att viss korttidspermittering skulle ske på 
restaurangen på Klinga. Det blev inte aktuellt då Andreas har fått en ny tjänst och 
slutade sin anställning. I dagsläget löses bemanningen genom en extraresurs som är 
anställd på timmar. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomirapport  
Fredrik informerar om resultatet för första kvartalet för både klubben och bolaget. 
Medlemsavgifterna ligger bra med och för träning och utveckling ser det positivt ut. 
Det har varit fulla grupper för grönt kort-utbildningar med 32 nybörjare som resultat. 
Ser bra ut på medlemssidan. Tyvärr finns ett visst tapp på sponsorsidan där två hotell 
och ytterligare ett företag inte är aktuella i år med anledning av pandemin.  
 
För att hålla aktuellt resultat är det viktigt att ligga lågt med kostnaderna och inte göra 
några investeringar som inte är absolut nödvändiga. Ingen extra personal har tagits in, 
istället går Fredrik, Marcus och Petter in extra i helgerna på ett rullande schema. 
 
För att lösa boendefrågan för våra gästarbetare från Polen beslutar styrelsen att köpa in 
en villavagn till ett pris av 250 000 kr. Finansieringen sker som ett avbetalnings-
kontrakt på 5 år, amortering + ränta = 3 333 kr/mån. Tanken är också att villavagnen 
ska kunna hyras ut vid andra tillfällen. Nämnas kan att detta är både billigare och bättre 
alternativ än förra årets lösning och värdet består i villavagnen om det blir aktuellt att 
sälja den. 
 

7. Organisation – personal  
Tyvärr är en banarbetare på Hylinge långtidssjukskriven, men det löser man med 
befintlig personal. Som nämnts tidigare har Andreas på Klingarestaurangen slutat.  
 
 

En förfrågan har kommit från Bråviken om ett samarbete med oss i samband med att 
deras banchef har slutat. Tyvärr var det svårt att få till detta på ett fungerande sätt, så vi 
fick tacka nej. 
 
 

Mauritzberg är behov av tränare och kommer köpa den tjänsten av oss. Det innebär att 
Jonas kommer hålla i kurser och träning ca 1 dag/veckan på Mauritzberg. 
 
Greenfeekontroller kommer äga rum under våren. Fredrik tar fram ett schema där även 
styrelsemedlemmarna ingår. 
 

8. Rapporter  
 
Junior – Ett hemmaläger på Klinga har ägt rum under påsklovet istället för att vara på 
Ombergs GK, som var tänkt. Ett väldigt roligt och givande läger med padeltennis och 
avslutningstävling på fredagen. Alla grupper är igång och tränar utomhus för fullt. Vi 
har dragit igång en matchspelsstege för juniorerna i våra träningsgrupper för att hålla 
dem aktiva och för att få in ett tävlingsmoment. 
 
Dam – Tisdagsgolfen är uppskjuten på grund av Covid-19. 
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Klubb 18 – Nystartad sektion i Klubb 36 fotspår. Uppstartträff har ägt rum på Klinga i 
lördags där drygt 40 medlemmar var på plats. 
 
Klubb 36 – Torsdagsgolfen är inställd, men träningar pågår på söndagar på Klinga. 
 
Hickory – Söndagsspel igång med första rundan på Klinga. 
 
Från övriga kommittéer finns inget nytt att rapportera. 
 

9. Skrivelser  
Finns inga inkomna skrivelser. 

 
10. Beslut- och uppföljningspunkter 

Ingen förändring har skett sedan föregående möte. 
 

11. Årsmöte/Bolagsstämma 
Vi avvaktar med årsmötet och avser att hålla det så snart det tillåts. Bolagsstämman 
skulle dock kunna genomföras. Handlingarna finns publicerade på hemsidan.  

 
12. Nyhetsbrev 

Punkter till nyhetsbrevet blir: Info kring vårmötet, banornas status, intresset från nya 
golfare och kommande greenfeekontroller. 
 

13. Övriga frågor 
ÖGF:s ordförandeträff blir på NSGK den 25 maj, plats ännu inte beslutad. 
 

14. Kommande möten 
Nästa möte den 25 maj kl 19.00, OBS ny tid. Plats meddelas senare och AU ställs in. 
 

15. Avslutning 
Ordförande på dagens möte tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 
 Norrköping 2020-04-27 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Elisabeth Nordin 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Krister Eriksson   Marianne Lantz Johansson 


