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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8, med Norrköping Söderköping 
Golfklubb 
 
Plats:   NSGK, Hylinge 
Tid:     Den 27 oktober 2020 
 
 
Närvarande:   Ej närvarande:  
Krister Eriksson  Jonas Gustavsson 
Johan von Below  Fredrika Hjelm, suppleant   
Henrik Sjö   Magnus Lockner   
Marianne Lantz Johansson  Thomas Stenberg   
Elisabeth Nordin   
Bengt Johansson      
Fredrik Lager, adjungerad 
Cecilia Rondahl, 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. Ekonomi 
Ekonomirapport september månad 
Fredrik informerar att det fortsatt ser mycket bra ut kring årets resultat. Han nämner några 
händelser:  
 
- Klubbens prognos är en vinst på 1021 tkr (prognos i aug 950 tkr) mot budgeterat 113 tkr 
- Bolagets prognos är en vinst på 878 tkr (prognos i aug 818 tkr) mot budgeterat 422 tkr 
 
Ny momsdeklaration är inskickad för 2016 och 2017 vilket blir en negativ påverkan på 
likviditeten med ca 210 tkr. Det har varit mycket spel under september som bjöd på bra 
golfväder och en hel del företagsgolf genomfördes i anpassade former. Vi ser också en 
positiv utveckling för restaurangen på Klinga.  
 
Budget 2021 
Fredrik presenterar ett första utkast till budget för 2021. Efter genomgång lämnar styrelsen 
sina synpunkter som Fredrik tar till sig och kommer att justera till ett beslutmässigt förslag 
till nästa styrelsemöte. 
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6. Klubbchefens rapport 

Fredrik ger en kort redovisning kring aktuella händelser: 
 
Banorna  
18-hålsbanorna är nu stängda, däremot är 9-hålsbanan öppen. Banorna ser bra ut, men det 
är väldigt blött. Man ligger även i fas med arbetet inför kommande säsong. 
 
Projekt – nytt klubbhus Klinga 
Henrik Sjö informerar att man, som ett första steg, har kallat till ett möte med aktuella 
personer på Klinga där man fick lämna sina önskemål. Det finns en hel del tankar och 
lösningar. På lång sikt kan det påverka bansträckningen, men på kort sikt kommer tee på 
18 flyttas för att undvika att det hamnar bollar på de nya tomterna.  
 
Personal 
På fredag arbetar Hasse sin sista dag efter 26 år, styrelsen önskar Hasse allt gott i 
framtiden. Nu har säsongsarbetarna slutat och våra gästarbetare har återvänt till Polen, en 
person finns fortfarande kvar och arbetar på timmar. Man är nu fyra banarbetare på 
Hylinge och tre på Klinga.  
 
Partners 
Inget nytt finns att rapportera, men någon sammankomst kommer ske till jul 
 
Shop 
Inget nytt finns att rapportera, men även i år kommer det bli julförsäljning i någon form.  
 
Idrotten 
Juniorerna har höstlovsläger.  
 
Vinterträning 
Arbetet pågår för fullt med att färdigställa Klingas vagnsbod till hall för vinterträning. 
Den beräknas vara klar efter årsskiftet. 
 
Restaurangerna 
På Klinga har man nu endast öppet på vardagar för lunchservering. Som förra året 
kommer man att arrangera julmiddag mellan den 28 nov – 19 dec. Den 31 okt har man 
säsongsavslutning med öl-provning, en populär aktivitet som nu är slutsåld.  
Bistron på Hylinge har öppet till kommande lördag, därefter erbjuder man aktiviteter både 
den 30 okt och 6 nov innan det är dags för corona anpassat julbord mellan 27/11 – 18/12. 
 

7. Skrivelser  
Inga inkomna skrivelser 
 

8. Årsmöte 
Fredrik får i uppdrag och boka lokal till årsmötet den 26 nov. Om förutsättningarna skulle 
ändras så finns en plan B med en digital lösning. Alla som ska delta får anmäla sig via GIT.   
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9. Beslut- och uppföljningspunkter 
Bengt informerar om internkontroll kring arbetsmiljö. De verktyg som behövs för ett 
systematiskt arbete kring arbetsmiljö finns och organiseras genom HELP 24, ett program 
från Svenska Ledargrupp. Det innebär att det ser bra ut och inget finns att anmärka på. 
 
Bengt har även gjort internkontroll kring Trygg Idrott, som är framtaget av RF som 
innebär att klubbar/föreningar ska kontrollera registerutdrag för ledare som har direkt och 
regelbunden kontakt med barn. Detta har genomförts i klubben, men vissa små justeringar 
kommer göras kring arkivering m m. 

 
10. Nyhetsbrev 

Fredrik sammanställer nästa nyhetsbrev med info om bl a att endast 9-hålsbanan är öppen 
och höstmötet/årsmötet.   
 

11. Övriga frågor 
Det har kommit förfrågan att bygga padelbanor på våra anläggningar. I dagsläget kan det 
vara aktuellt på Klinga, där vi äger marken. Den föreslagna platsen är dock inte aktuell. 
Ärendet tas upp på höstmötet. 
 

12. Kommande möten 
Nästa möte blir den 16 november kl 18.00 på Hylinge. Den 23 november kl 17.30 träffas 
styrelsen för planering inför höstmötet/årsmötet. 
 

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

 
 
 Norrköping 2020-10-27 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Elisabeth Nordin 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Krister Eriksson   Marianne Lantz Johansson  


