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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, med Norrköping Söderköping 
Golfklubb 
 
Plats:   NSGK, Hylinge 
Tid:     Den 22 juni 2020 
 
 
Närvarande:   Ej närvarande:   
Johan von Below  Jonas Gustavsson 
Krister Eriksson  Fredrika Hjelm, suppleant 
Magnus Lockner   
Marianne Lantz Johansson   
Elisabeth Nordin   
Bengt Johansson   
Henrik Sjö 
Thomas Stenberg    
Fredrik Lager, adjungerad 
Cecilia Rondahl, adjungerad 
 
Cecilia Rondahl, som är valberedningens förslag vid kommande årsmöte, hälsas 
välkommen att redan nu delta som adjungerad i kommande styrelsemöten. Detta för att hon 
ska få möjlighet att sätta sig in i arbetet.  
 
 
 
1. Öppnande     

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.   
 

2. Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt att se över aktuella områden 
för internrevision. 
 

3. Val av justeringsman     
      Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Magnus Lockner. 
 
4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Effekter av COVID-19 
Fredrik informerar att ett bidrag på 144,000 kr nu har kommit in från Riksidrotts-
förbundet. Ersättningen ska täcka delar av de förluster som vi tappat på bl a 
företagsgolf och tävlingar. 
 
Tyvärr har viss personal på Bistron på Hylinge drabbats av Covid-19, vilket medfört 
vissa störningar i öppethållande.  
 
Från 1 juli är det möjligt att spela tävlingar igen, dock med vissa restriktioner. Man ska 
undvika folksamlingar, vilket innebär att det inte blir några stora prisutdelningar utan 
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priserna får hämtas i efterhand. Scorekorten kommer inte att lämnas in utan man läser 
upp sin score till tävlingsledningen. Tävlingsledningen för respektive tävling ansvarar 
för den praktiska hanteringen. 
 
Bengt informerar att det inte blir något seriespel från ÖGF för grupperna 70 och 80 år. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomirapport maj månad 
Fredrik informerar att det varit en mycket bra start på året trots speciella omständig-
heter i vår omvärld. Han nämner några händelser:  
 
- Gästspelet har varit bättre än förväntat 
- Fortsatt positivt på medlemskapssidan 
- Lektioner och kurser visar starka siffror 
- Den höga beläggningen på våra banor syns även ekonomiskt 
- Klubbens prognos är en vinst på 513 tkr mot budgeterat 113 tkr 
- Bolagets prognos är en vinst på 415 tkr mot budgeterat 422 tkr 

 
Fredrik liknar årets resultat med en 18 hålsrunda, där vi spelat de första nio hålen av 
säsongen riktigt bra. Nu ska vi ta tillvara på den start vi haft och fortsätta prestera även 
de sista nio hålen av rundan, säger han. Vi gör det genom att hålla fortsatt koll och 
prioritera våra utgifter och samtidigt skapa intäkter genom nöjda medlemmar, gäster 
och partners. 
 

7. Klubbchefens rapport 
Till dagens möte har Fredrik skickat ut en skriftlig rapport, som innehåller aktuella 
händelser i klubben och en del spännande statistik. Ett mycket bra material som 
uppskattas av styrelsen. Här är en sammanfattning från maj månads rapport: 
 
Banorna  
På Hylinge har man gjort djupluftning av greenerna för att förbättra kvaliteten. Tyvärr 
upptäcktes ett strul med en av bevattningssatteliterna vilket medförde att vissa greener 
inte fick något vatten under några dagar och med torrfläckar som följd.  
 
På Klinga är banan i fortsatt bra skick med uppskattade greener, tyvärr är vatten-
tillgången en utmaning och framöver kan det bli aktuellt att köpa kommunalt vatten. 
 
Totalt antal bokningar på banorna t o m 31 maj har ökat med 75% mot förra året och vi 
kan se att medlemsbokningar är något högre på Klinga medan gästbokningarna är 
något högre på Hylinge. Nämnas kan att merparten av greenfeegästerna kommer från 
närområdet. Antalet medlemmar har totalt ökat med 104 st.  
 
Diskussion sker kring golfvärdar, som skulle underlätta under vissa tider, som t ex 
mellan kl 8 – 12 tävlingsfria helger.  
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Personal 
Ett högt tryck på banorna medför intensivt arbete för personalen, det är roligt men tar 
en del energi. Det har varit en viss sjukfrånvaro men det har lösts genom att arbetarna 
har varierat mellan banorna. En ny arbetare har börjat arbetsträna på 75% på Hylinge. 
 
Partners 
Tre nya partners välkomnas, Top Städ, Safecon och DP Patterning AB. Det har varit 
många deltagare på 9 & Breakfast under våren, 20 spelare som mest en morgon. 
 
Shop 
Försäljningen ligger bra till i shoparna med en ökning jämfört med förra året. Det beror 
bl a på ökat golfinstresse och ett bra jobb av våra tränare med olika aktiviteter. 
 
Restaurang 
Tyvärr har Hylinge haft problem med sjuk personal, men man har gjort det bästa av 
situationen. Öppettiderna har utökats. 
 
På Klinga är det bättre än förra året vad gäller försäljningen. Bemanningen av kiosken 
är uppskattad och från den 22 juni kommer öppettiderna att utökas både i kiosk och 
restaurang. 
  
Idrotten 
Tävlingsverksamheten startar den 1 juli. ÖJO är först ut sedan Golfveckan på Klinga. 
Kommittéerna rullar igång sina tävlingar enligt tidigare planering. Värt att nämna är 
årets sommarläger som ägde rum vecka 25 med 27 barn på Klinga och Hylinge under 
fyra dagar.  
 

8. Framtidens NSGK 
Vid förra mötet lyftes förslaget om en sammankomst längre fram där vi lyfter blicken 
och diskuterar framtiden och utgår från vår vision och den senaste medlemsmätningen. 
Till höstmötet borde ett underlag finnas klart för presentation. Styrelsen beslutar att 
träffas den 14 september kl 17.30 och arbeta med detta.  
 

9. Skrivelser  
Finns inga inkomna skrivelser. 

 
10. Årsmöte 

Så fort det finns möjlighet att samlas fler än 50 personer kommer det att kallas till 
årsmöte, dock efter att skolorna har börjat. Bolagsstämman har ägt rum.   
 

11. Beslut- och uppföljningspunkter 
Punkten kring arbetet med vinterträning läggs till som uppföljningspunkt. Tyvärr har 
inget nytt kommit sedan sist. 

 
12. Nyhetsbrev 

Aktuella punkter blir bland annat nytt från bancheferna och beläggning på banorna. 
Stämmoprotokoll och revisionsberättelsen läggs ut på nätet. 
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13. Övriga frågor 

Bengt nämner om arbetet med internkontroll och vilken inriktning vi ska ha i år. Årets 
områden kan vara arbetsmiljö där klubben arbetar efter Ledargruppens HELP24.  
Idrottsverksamheten kring allas lika värde kan också vara ett aktuellt område. 
 

14. Kommande möten 
Nästa möte blir den 24 augusti kl 19.00 på Klinga, i anslutning till ÖGF:s 
ordförandegolf. OBS Ingen AU vid detta tillfälle. 
 

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

 
 
 Norrköping 2020-06-22 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Elisabeth Nordin 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Krister Eriksson   Magnus Lockner 


