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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, med Norrköping Söderköping 
Golfklubb 
 
Plats:   NSGK, Hylinge 
Tid:     Den 24 augusti 2020 
 
 
Närvarande:   Ej närvarande:   
Johan von Below  Krister Eriksson   
Henrik Sjö   Thomas Stenberg 
Magnus Lockner  Jonas Gustavsson 
Marianne Lantz Johansson  Fredrika Hjelm, suppleant  
Elisabeth Nordin   
Bengt Johansson      
Fredrik Lager, adjungerad 
Cecilia Rondahl, adjungerad 
 
 
 
1. Öppnande     

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

2. Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt att få en rapport från 
ordförandeträffen med ÖGF. 
 

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

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. Ett förtydligande 
görs att Bengt Johansson blir ansvarig för kommande internkontroll. 
 

5. Effekter av COVID-19 
Fredrik informerar att golfen har fått en positiv effekt av pandemin och vad gäller 
själva sjukdomen har ingen i personalen påverkats. Det kan bli aktuellt att Riksidrotts-
förbundet kommer att fördela en ny pott med pengar, men efter den positiva effekt 
golfen har haft så kommer sannolikt dessa pengar andra idrotter till del. Som parentes 
kan nämnas att det just nu är 520 000 golfare i Sverige.  
 

6. Ekonomi 
Ekonomirapport juli månad 
Fredrik informerar att det fortsatt ser mycket bra ut kring årets resultat. Han nämner 
några händelser:  
 
- Golfboomen i Sverige fortsätter med mycket spel på banorna 
- Fullt tryck på nybörjarkurserna 
- Klubbens prognos är en vinst på 743 tkr mot budgeterat 113 tkr 



   
 Norrköping Söderköping Golfklubb  
 Org nr 825000-3343 
 
 

 
 

2 

- Bolagets prognos är en vinst på 907 tkr mot budgeterat 422 tkr. 
 
Ytterligare kan nämnas att restaurangen på Klinga visar bättre resultat i år. Det som var 
ett stort minus förra året är nu på plus och restaurangen ser ut att ha möjlighet att nå 
budget, vilket är bra med tanke på corona. Kioskförsäljningen är en bidragande orsak 
men också minskade personalkostnader. Kul att restaurangens goda rykte börjar sprida 
sig. 
 
Fredrik nämner även lite tankar till kommande år där tävlingsverksamheten är ett 
område där det finns pengar att tjäna.  
 

7. Klubbchefens rapport 
Till dagens möte har Fredrik skickat ut en skriftlig rapport, som innehåller aktuella 
händelser i klubben och en del spännande statistik. Här är en sammanfattning från juni 
och juli månads rapport: 
 
Inbrott och skadegörelse 
Natten mellan den 10 och 11 augusti hade vi inbrott och skadegörelse på Klinga. 
Förutom inbrott i kiosken försökte man att stjäla golfbilar och en personbil lämnades 
kvar på green på hål 5. Bilarna och produkter från kiosken hittades på banan. Nu är en 
offert inlämnad för att sätta upp kameror på båda Klinga och Hylinge. 
 
Banorna  
QMP analys av greener har genomförts på båda banorna och resultatet visar att det 
skiljer sig en del mellan banorna, detta medför lite olika åtgärder på banorna.  
 
Hylinge 
Toaletterna på Hylinge ska bytas ut och den 14 – 16 september planeras bygge av 
palissad på hål 7. Under dessa dagar spelas 19–27 och 10–18 som 18-hålsslinga. 
 
Klinga 
Planerat bygge av palissad på hål 12 den 7–9 september, då kommer hålet vara stängt 
för spel. Att dessa arbeten görs nu är att man hinner så gräs och att det inte blir för blött 
i marken. 
 
Statistik 
Fredrik visar en del spännande statistik, bl a medlemssidan där det är 576 fler 
medlemmar än budgeterat. Han visar även antalet bokningar fram till 31 juli där det 
ökat rejält för både gäster och medlemmar.  
 
Personal 
I stort har det fungerat bra med personal och extra personal. En person är tyvärr 
fortfarande sjukskriven, men kommer sannolikt börja arbeta deltid i september. 
 
Det har varit en del strul med årets gästarbetare på Hylinge, bortsett från den 
kanonkille som även arbetade förra året, har det varit många byten av personer. Detta 
har varit påfrestande eftersom det tar tid att lära upp nya.  
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Den höga beläggningen på våra banor ställer högre krav på effektivitet och har gjort att 
det blivit en utmaning för personalen på alla plan. Även om det har varit tuffare än en 
”vanlig” säsong så är det positiva utmaningar. Nämnas kan också att Ellen kommer att 
flytta till Spanien, så tyvärr tappar vi en bra arbetskraft.  
 
Partners 
Höstens aktiviteter är igång med 9 & Breakfast på Hylinge, träning med Filip och en 
dagsutflykt till Katrineholm den 3 september är inbokad. 
 
Shop 
Även försäljningen har fått en positiv utveckling i år. Förutom det stora golfintresset 
gör våra tränare ett bra jobb med olika försäljningsaktiviteter. Höstens rea är igång. 
 
Restaurang 
Kritiken med öppettiderna på Hylinge har åtgärdats och Martin har haft en bra sommar. 
På Klinga gör Dick med personal ett bra arbete och bättre service går inte att få.  
 
Idrotten 
Golfveckan på Klinga hade 850 startande, nytt rekord. Då NT-golfen uteblev flyttades 
Utmana Pro:na till augusti istället där vi också hade många startande. 
 
Seniorgolfen har spelats hela sommaren både på Hylinge och Klinga. Föranmälan tre 
dagar innan fungerar bra. 
 
Många är med i Klubb 36, i torsdags var det 40 spelare på 9-hålsbanan. Klubb 18 har 
också fått en positiv respons, 70 spelare har deltagit under året. 
 
Juniorverksamheten rullar på och höstens träningar är igång. Det är kul att fler juniorer 
hittar till golfen.  
Det blev inget seriespel i år istället har det genomförts lagtävlingar i distriktet. 
 

8. Framtidens NSGK 
Till arbetsmötet, som är inbokat den 14 september kl 16.30 på Hylinge, kommer 
Fredrik och Johan att ta fram ett material att arbeta efter. Några av punkterna att 
diskutera är hur vi behåller golfintresset efter corona och hur vi kan stävja långsamt 
spel. Fredrik inhämtar synpunkter från ledningsgruppen. Golfbilarnas höga beläggning 
och tillgängligheten på vara banor kan också vara frågor att diskutera. 
Styrelsen har till uppdrag att läsa igenom och uppdatera sig på verksamhetsplanen 
innan mötet.  
 

9. Skrivelser  
Finns inga inkomna skrivelser. 
 

10. Årsmöte 
Styrelsens förslag är att slå ihop vårmötet och höstmötet där en rimlig tid att förlägga 
mötet är i slutet av oktober. Nya beslut från FHM väntas nästa vecka, vilket 
förhoppningsvis gör det möjligt till en sammankomst.  
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11. Beslut- och uppföljningspunkter 
Beslut tas att arbetsmiljö och idrottsverksamheten blir aktuell för internkontroll och att 
Bengt ansvarar. Nämnas kan att enligt Trygg Idrott ska alla som är involverade i 
ungdomsverksamhet kollas i belastningsregistret. Mer info om detta har ÖGF och Sara 
Tancred Fulke.  
 
Punkten kring vinterträning diskuteras ytterligare och det tidigare förslaget är inte 
aktuellt. I det korta perspektivet behövs en större lokal för kommande säsong. De som 
har kontakter inom styrelsen frågar sig för om alternativ och återkommer. 

 
12. Nyhetsbrev 

Aktuella punkter från klubbchefens rapport samt info om kommande årsmöte, avvakta 
besked från FHM nästa vecka. 
 

13. Övriga frågor 
Johan ger en kort information från ÖGF:s ordförandeträff. Nationellt finns inga 
golfklubbar som mår dåligt i dagsläget, antal ronder är ofantligt många fler och 
tillväxten har också ökat. Bankonsult Kalle Lönnberg nämner om fläckar som 
förekommer på greenerna som är en slags svamp, kallas dollarspot, och bekämpas bäst 
med gödsling, vältning och vatten. Klubbrådgivare Sandra Tancred Fulke ger info om 
medlemmarnas tanker, kring medlemsvård och jämställdhet. 
 

14. Kommande möten 
Nästa möte blir den 28 september kl 19.00 på Hylinge. 
 

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

 
 
 
 Norrköping 2020-08-24 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Elisabeth Nordin 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Johan von Below   Bengt Johansson 


