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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, med Norrköping Söderköping 
Golfklubb 
 
Plats:   Digitalt via Teams 
Tid:     Den 16 november 2020 
 
 
Närvarande:   Ej närvarande:  
Johan von Below  Jonas Gustavsson 
Henrik Sjö   Fredrika Hjelm, suppleant   
Thomas Stenberg  Magnus Lockner   
Marianne Lantz Johansson  Krister Eriksson   
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: Padelbana och slaghall. 
 

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

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.  
 

5. Ekonomi/höstmöte 
Vid dagens möte är det fokus på verksamhetsplan och budget för 2021. Redovisningen 
som Fredrik skickat till styrelsen innehåller både prognos 2020 och budget 2021, där även 
avvikelser mot årets prognos/budget redovisas. Det kan dock nämnas att prognosen för 
oktober 2020 ser bra ut, det är inga större förändringar mot septemberprognosen.  
 
Verksamhetsplan 
Fredrik informerar om ett första utkast till verksamhetsplan där man utgår från gäst- och 
medlemsundersökningarna. Som nämns är det en utmaning att skriva en plan under 
rådande pandemi. Det är svårt att förutse framtiden, men förhoppningsvis kommer den 
positiva utvecklingen som varit under 2020 även fortsätta nästa år. Det finns en hel del 
spännande aktiviteter, investeringar och nya rutiner som planeras för kommande år, allt 
för att leva upp till våra medlemmars förväntningar. Efter genomgången har styrelsen 
vissa smärre synpunkter som Fredrik tar till sig och kommer korrigera till höstmötet. 
Styrelsen tar med sig att visionen ska ses över under nästa år och vikten av att sälja in 
verksamhetsplanen till medlemmarna. En genomgång kring spelrätternas värde kommer 
också göras under nästa år. 
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Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan med de små ändringar som 
redovisats och under förutsättning att Krister och Magnus, som inte kan delta vid dagens 
möte, inte har några större invändningar. 
 
Budget 2021 
Förslaget är korrigerat från förra styrelsemötet och utgår från en mindre höjning på 
årsavgifterna. Vi hade en tidig säsongstart 2020 med bra förutsättningar och 
förhoppningen är att vi får en tidig start även 2021. Nämnas kan att ytterligare golfbilar 
kommer köpas in och en översyn kommer göras på avgifterna beroende på om man har 
läkarintyg eller ej. Gällande tävlingar hoppas vi på en normal tävlingssäsong med NT-
golfen nästa år och att det kommer bli fortsatt mycket spel på banorna. För shopparna är 
målet att nå samma resultat som i år. På investeringssidan kan nämnas, förutom maskiner 
och fordon, kommunalt vatten på Klinga och projektering av nytt klubbhus samt studio 
och rangetak på Hylinge. 
 
Förslag på kommande årsavgifter:  
- årsmedlem  5895 kr 
- prova på medlem 3995 kr  
- juniorer 18-21 2295 kr  
 
Efter genomgången beslutar styrelsen att godkänna förslag till budget för både klubben 
och driftbolaget. Styrelsen beslutar även att godkänna förslag på höjning av årsavgifter 
enligt ovan.  
 
Sekreterare till höstmötet – Styrelsen beslutar att utse Elisabeth Nordin till sekreterare. 
 
Årets höstmöte kommer ske digitalt där anmälan sker via GIT. Tre dagar innan mötet 
kommer Fredrik gå ut med tydlig info till alla som anmält sig hur det kommer att fungera. 
 
 

6. Klubbchefens rapport 
Fredrik ger en kort redovisning kring aktuella händelser: 
 
Banorna  
Det är fullt med spel på 9-hålsbanan och banbloggen uppdateras löpande. 
 
Personal 
Hasse har nu slutat efter 26 år, vilket bör uppmärksammas på höstmötet. 
 
Shop 
Förberedelser pågår inför Black Friday och försäljning pågår även via webben.  
 
Restaurangerna 
Efter nya beslut om att endast åtta personer får träffas så har man nu stängt 
restaurangerna. Det kommer inte bli någon julaktivitet varken på Klinga eller Hylinge. 
Det kan bli aktuellt att permittera Dick på 60% och hjälpa Bistron på Hylinge med 
reducerad hyra.  
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7. Skrivelser  

Inga inkomna skrivelser 
 

8. Beslut- och uppföljningspunkter 
Följande punkter läggs till: Arbeta med visionen kommande år och Spelrätternas värde 

 
9. Nyhetsbrev 

Nästa brev får bli en påminnelse till höstmötet. 
 

10. Övriga frågor 
Slag hall – Arbetet pågår för fullt att färdigställa Klingas vagnsbod till hall för 
vinterträning. Burarna som stått på gården ska nu bäras in så det lätt går att återställa dem 
till våren. Nu kvarstår att lösa värmefrågan, luftpumpar eller infravärme. Putting green, 
som blir i tidigare verkstaden, är också klar inom kort.  
 
Studio och tak på rangen på Hylinge – Fredrik informerar att vi fått en skiss på ett första 
förslag, presentation kommer ske senare. Det kvarstår att söka bygglov och finansiering. 
Det som planeras är att studion, med två platser, ska ligga längst till höger på rangen och 
sex platser ska ligga under tak. 
 
Padelbana på Klinga – Det finns stort intresse från en aktör där vi skulle hålla med marken 
och de gör investeringen, vi skulle då få 20% av intäkterna, avtal på 5 år. Fredrik tittar 
även på andra alternativ, bland annat om vi skulle göra detta själva. 
 

11. Kommande möten 
Den 23 november kl 17.30 möts styrelsen för planering inför höstmötet/årsmötet, som är 
den 26 november. Båda dessa möten kommer ske digitalt. 
 

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

 
 
 Norrköping 2020-11-16 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Elisabeth Nordin 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Johan von Below   Bengt Johansson 


