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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, med Norrköping Söderköping 
Golfklubb  
 
Plats:   NSGK, Hylinge 
Tid:     Den 28 september 2020 
 
 
Närvarande:   Ej närvarande:   
Krister Eriksson  Jonas Gustavsson 
Johan von Below  Fredrika Hjelm, suppleant   
Henrik Sjö    
Magnus Lockner   
Marianne Lantz Johansson    
Elisabeth Nordin   
Bengt Johansson 
Thomas Stenberg      
Fredrik Lager, adjungerad 
Cecilia Rondahl, adjungerad 
 
 
1. Öppnande     

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.   
 

2. Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt att besluta om Golfhäftet. 
 

3. Val av justeringsman     
      Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Johan von Below. 
 
4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.  
 

5. Ekonomi 
Ekonomirapport augusti månad 
Fredrik informerar att det fortsatt ser mycket bra ut kring årets resultat. Han nämner några 
händelser:  
 
- Klubbens prognos är en vinst på 950 tkr mot budget 113 tkr 
- Bolagets prognos är 818 tkr mot budgeterat 422 tkr 
- Restaurangen på Klinga visar fortsatt bättre siffror än förra året. Förra året vid samma 
    tidpunkt var det -281 tkr, men i år plus 61 tkr. Förutom fler gäster är orsaken       
    kioskförsäljning och minskade personalkostnader. Lite kuriosa, 4600 korvar har sålts    
    hittills. 
 
Fredrik nämner att medlemsavgifter kommer in fortfarande och att trycket på nybörjare 
fortsätter. Det har även blivit en ökning på tävlingsintäkter. Glädjande är att september 
också ser ut att bli en bra månad.   
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Eftersom det är stort tryck på golfbilar är behovet stort att investera i fler. Till nästa år 
finns ett behov att se över årsavgiftens innehåll. Idag blir det lite för billigt för de som kör 
väldigt mycket.  
 
Vi väntar på ett beslut från Skatteverket gällande momsdeklarationen för 2016 och 2017. 
Som det ser ut kommer vi få betala in moms på 200tkr när rätt deklaration är inskickad, 
detta påverkar likviditeten inte vinsten. 
 

6. Klubbchefens rapport 
Fredrik ger en kort redovisning kring händelser i augusti och vad som planeras framåt: 
 
Banorna  
Planerna är i full gång inför vintern.  
På Klinga kommer man bl a renovera tee på hål 17, röja skog vid hål 12 för bättre 
ljusinsläpp och gräva ut dammen vid hål 11. 
På Hylinge kommer man bl a renovera bunkrar, jämna tee på hål 17 och vintertäcka vissa 
greener.  
 
Investeringar 2021 
En såmaskin för hjälpsådd av greenerna är prio 1. För övrigt finns behov av en ny vält, 1-2 
greenklippare, aggregat till tee-klippare och spiker. 
Fredrik nämner även att vi har fått förfrågan om att sälja tjänster genom att lufta 
gräsmattor på fotbollsplaner. En prislista är framtagen för dessa tjänster. 
 
Personal 
Säsongspersonalen börjar nu att droppa av. En person är tyvärr fortsatt sjukskriven, men 
arbetstränar nu på 25%. Hasse går i pension och har sin sista arbetsdag den 30/10 efter att 
arbetat många år på klubben.  
 
Partners 
En utflykt till Katrineholm har ägt rum med 12st deltagare och morgongolfen är nu 
avslutad. 
 
Shop 
Inköp pågår nu till nästa år.  
 
Idrotten 
Så här i slutet på säsongen börjar de olika aktiviteterna avta. 
 
Vinterträning 
Det finns nu en lösning att inreda vagnsboden på Klinga till träningslokal med åtta 
utslagsplatser och putting green inne i verkstaden. Bråviken kommer att satsa på en 
lösning i Mirum och i Söderköping finns planer på vinterträning på ett gym. 
 
Medlems status 
Totalt en ökning med 789 nybörjare och greenfeemedlemmar.  
Prova-På har ökat med 255, avgiften ligger nu på 3995 kr. 
Antal rundor på banorna har ökat drastiskt, ca 75 000 till aug. Det är dubbelt så många 
runder på Hylinge än Klinga, då är även 9-hålsslingan inräknad. 
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7. Skrivelser  
En skrivelse har kommit in från medlemmen Johan Egelius och berör tre olika frågor.  
 
- Kommande golfresor som anordnas av klubben bör ske inom Sverige – ärendet 
    skickas vidare till tränarna, som håller i detta 
- Vikten av ett faddersystem – Bra förslag som styrelsen delegerar till Fredrik att ta vidare  
- Förslag att byta namn från Klinga och Hylinge till Västra och Östra banan, detta för 
    att minska nuvarande uppdelning – då namnen är förknippade med gårdsnamn och är        
    väl förankrade är namnbyte inte aktuellt i dagsläget enligt styrelsen. 
 

8. Årsmöte 
Det sammanslagna vår- och höstmötet planeras till den 26 november. Om det fortfarande är 
max 50 personer som gäller vid sammankomster är förslaget att genomföra mötet med digitala 
lösningar och bjuda in medlemmar till både Hylinge och Klinga och sända mötet live via 
bildskärm. Fredrik ser över hur detta bäst kan genomföras.  
 

9. Beslut- och uppföljningspunkter 
Arbetsmötet kring klubbens framtid äger rum efter dagens sammanträde och punkten kan 
tas bort. 

 
10. Nyhetsbrev 

Informera medlemmarna om kommande års- och höstmöte och hur det ska genomföras. 
 

11. Övriga frågor 
Efter diskussion om vi ska fortsätta att finnas med i Golfhäftet beslutar styrelsen att vi ska 
gå ur Golfhäftet från nästa år och istället erbjuda husvagns- och husbilsgäster en rabatt på 
greenfee.  
 

12. Kommande möten 
Nästa möte blir den 26 oktober kl 18.00 på Hylinge. 
 

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

 
 Norrköping 2020-09-28 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 Elisabeth Nordin 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Krister Eriksson   Johan von Below  


