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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, med Norrköping Söderköping 
Golfklubb Drift AB 
 
Plats:   NSGK, Hylinge 
Tid:     Den 25 maj 2020 
 
 
Närvarande:   Ej närvarande:   
Johan von Below  Krister Eriksson 
Magnus Lockner  Jonas Gustavsson 
Marianne Lantz Johansson  Fredrika Hjelm, suppleant   
Elisabeth Nordin   
Bengt Johansson   
Henrik Sjö 
Thomas Stenberg    
Fredrik Lager, adjungerad 
 
 
 
1. Öppnande     

Vice ordförande Johan von Below öppnar mötet och hälsar alla välkomna.   
 

2. Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt kring ÖGF:s flytt av 
ordförandeträff på NSGK samt kommande internkontroll. 
 

3. Val av justeringsman     
      Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Thomas Stenberg. 
 
4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Effekter av COVID-19 
Fredrik informerar att ansökan är inskickad till Riksidrottsförbundet, där vi söker 
bidrag för de områden som styrelsen tog beslut om vid förra mötet. Det är många 
idrottsföreningar som ska dela på den avsatta summan, så möjligheterna för oss att ta 
del av detta är kanske små.  
 
Kommittéerna önskar mer information kring hur man ska agera kring Covid-19. 
Fredrik kommer att skicka ut veckomejl till den aktuella gruppen och informera om det 
har kommit in några nya förhållningsregler eller ej. 
 
Det är just nu stort tryck på golfen och nuvarande känsla är att vi inte kommer tappa på 
greenfeeintäkterna, april ser bra ut. Fredrik är försiktigt positiv kring att nå budget. Ett 
större tapp blir det dock på tävlingsintäkter där bl a NT-golfen är inställd. Det finns 
heller ingen företagsgolf inbokad. Men i gengäld sparar vi på sänkta arbetsgivar-
avgifter. 



   
 Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB  
 Org nr 556577-1218 
 
 

 
 

2 

Medlemsläget ser bra ut jämfört mot förra året. Vi ser fler juniorer och även fler 
nybörjare. Budgeterade nybörjarpaket på 120st är nästan uppnådda, vilket är mycket 
positivt.  
 
En avskärmning behöver göras vid kassorna i båda shopparna, plexiglas eller liknande. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomirapport  
Fredrik informerar kring april månads resultat. Medlemsavgifterna ser bra ut och vi har 
fått en stor andel nya prova-på medlemmar. Lektioner och kurser ser betydligt bättre ut 
än förra året. Vi har en minskad kostnad för personal på golfklubben och spelavgifterna 
ser bra ut på driftbolaget. Negativt är att vi ser ett tapp på sponsorintäkter, som kan 
härröras till Covid-19. Det har också varit en positiv försäljning i shopparna. Tyvärr 
kommer vi se ett tapp för golfpaket från Söderköpings Brunn som kommer att hålla 
stängt under sommaren. 
 
Eftersom det är hårt tryck på banorna så måste förbokade tider anmälas senast tre dagar 
innan.  
 

7. Organisation – personal  
Som tidigare har nämnts är en banarbetare på Hylinge sjukskriven, nu fram till 30 juni.  
Gästarbetarna är på plats och trivs i huset, men tyvärr kan en av dem inte engelska och 
behöver nog bytas ut.  
 
Fredrik informerar att stämningen är bra bland personalen, men kommer att trycka på 
vikten av en klubb vid nästa månadsmöte. Lönerevisionen är klar för arbetargruppen. 
 

8. Rapporter  
 
Partners – Inget nytt att rapportera. 
 
Bana-anläggning – Tyvärr har vi haft skadegörelse på båda banorna. På Klinga stal 
man batteriet i traktorn och gjorde inbrott i kiosken där man skadade luckan och stal 
choklad. På Hylinge stal man också batteriet i traktorn och krossade rutan på 
rangebilen. Installation av belysning med rörelsesensor kan behövas.  
 
Henrik informerar att det är mycket torrt på Klinga och att vattenfrågan måste lösas. 
Han visar även ett förslag hur en lösning för inomhusträning skulle kunna se ut. Han 
återkommer med en ekonomisk kalkyl. 
 
Geocertifiering genom ÖGF tas upp igen när Covid-19 har planat ur. 
 
Vi måste uppmana alla att lägga tillbaka uppslagstorvor och göra något åt att många 
gener mellan 17 och 18 på Hylinge. Detta tas upp i kommande nyhetsbrev. 
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Shop – Försäkringsärendet är klart, de stulna produkterna är tillbaka och aktuell 
ersättning från försäkringsbolaget har betalats ut.  
 
Restaurangerna – För Klinga rullar det på även om man hade hoppats på fler lunch-
gäster, kiosken går däremot bra. Båda restaurangerna har fått kritik på öppettiderna, 
vilket beror på personalbrist i samband med Covid-19. Inom kort kommer öppettiderna 
att utökas och Martin och Dick kommer göra ett gemensamt utskick kring detta.  

 
9. Framtidens NSGK 

Detta är tänkt som en diskussionspunkt om klubbens utveckling och i vilken riktning vi 
vill ta klubben. Johan och Fredrik tar på sig att se över kommande mötesdiskussion där 
tanken är att lyfta blicken och kanske ändra lite på kommande dagordning. Under en 
sammankomst framöver kommer punkter samlas in där vi utgår från vår vision och den 
senaste medlemsmätningen. 
 
Fredrik föreslår också att nuvarande rapporter som lämnas under punkt 8 kommer att 
skickas skriftligen till styrelsen. 
 

10. Skrivelser  
Finns inga inkomna skrivelser. 

 
11. Årsmöte/Bolagsstämma 

Som vi nämnt tidigare avvaktar vi med årsmötet och avser att hålla det så snart det 
tillåts. Bolagsstämman kommer dock genomföras innan den 30 juni. Fredrik 
ombesörjer detta.  
 
Med anledning av att årsmötet skjuts upp föreslås att Cecilia Rondahl, som är 
valberedningens förslag till ny ledamot, redan nu börjar delta i styrelsen som 
adjungerad. Detta för att få möjlighet att sätta sig in i arbetet. Fredrik Bolling kommer 
meddelas innan det blir aktuellt. 

 
12. Beslut- och uppföljningspunkter 

Ingen förändring har skett sedan föregående möte. 
 
13. Nyhetsbrev 

Punkter till nyhetsbrevet blir bland annat: Bra banor med stort tryck på spel, NT-golfen 
är inställd, vikten av att laga uppslagsmärken, vattentillgången på Klinga, uppmana att 
besöka våra restauranger och att förbokade tider måste anmälas tre dagar innan. 
 

14. Övriga frågor 
ÖGF:s ordförandeträff på NSGK är framflyttat till augusti-september.  
Bengt nämner om arbetet med internkontroll och vilken inriktning vi ska ha i år. Detta 
tas upp som en egen punkt vid nästa möte. 
 

15. Kommande möten 
Nästa möte blir den 22 juni på Hylinge. 
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16. Avslutning 
Ordförande på dagens möte tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 
 Norrköping 2020-05-25 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Elisabeth Nordin 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Johan von Below   Thomas Stenberg 


