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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 med Norrköping Söderköping 

Golfklubb 
 

Plats:   Digitalt via Teams 

Tid:     Den 22 februari 2021 
 

 

Närvarande:   Ej närvarande:  

Johan von Below  Magnus Lockner 

Henrik Sjö     

Thomas Stenberg    

Marianne Lantz Johansson     

Elisabeth Nordin 

Krister Eriksson   

Bengt Johansson 

Cecilia Rondahl      

Fredrik Lager, adjungerad 

Helen Richt, adjungerad 
 

 

1. Öppnande     

Ordförande Johan von Below öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkommen 

till Helen Richt från valberedningen som idag deltar i mötet. 

 

2. Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt: Styrelseutbildning, lönerevision 

för Fredrik och samtal med styrelsen. 

 

3. Val av justeringsman     

      Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Henrik Sjö. 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.  

 

5. Ekonomirapport  

Inga siffror finns ännu klara för 2021, men Fredrik nämner att det ser bra ut med en stor 

andel inkomna medlemsavgifter. Under denna vecka kommer det dock gå ut en 

påminnelse till de som ännu inte betalat. 

 

Vad gäller bokslutet för 2020 ser det mycket bra ut. Både klubben och driftbolaget 

kommer att gå med en vinst, klubben ca 1,2milj och AB ca 800tkr. Träning och utbildning 

har ökat med 60% trots inställda resor, en eloge till våra tränare som gjort ett fantastiskt 

jobb. Tävlingsintäkterna har minskat, men viss kompensation har kommit in via bidrag. 

Intäkterna har ökat på greenfee med 47%, driving range med 98%, shop med 26% och 

golfbilar med 34%. Restaurangen på Klinga har ännu inte gått med vinst, men ligger på 

budgeterade -160 tkr, 300 tkr bättre än förra året. Tyvärr har rådande pandemi gjort att 
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restaurangen varit stängd sedan november. Ett annat glädjande besked är att vi inte behövt 

utnyttja checkkrediten. Efter sportlovet kommer Fredrik ha möte med revisorerna.  

 

Investeringarna i maskiner och fordon som är beslutade i budget börjar komma på plats. 

Samtliga är finansierade via Leasingavtal med 20% kontantinsats och 10% i restvärde: 

- 4st golfbilar inköpta  

- 2st Greenvältar inköpta  

- 1st ny greenklippare  

- Extra Klippaggregat  

- 1st begagnad greenklippare 

 

6. Klubbchefens rapport 

Fredrik ger en kort redovisning kring aktuella händelser: 
 

Banorna  

Efter snösmältningen kommer vi in i en kritisk period för hur våra banor kommer klara 

vintern. Det handlar om vilket väder vi får framöver och hur det påverkar gräset. Under 

vintern har fokus legat på röjningsarbeten, service och underhåll. På Hylinge har toaletter 

fått en uppfräschning och på Klinga är en utbyggnad av rangetaket snart klar. Förslag och 

handlingar för bygglov har kommit till studio och nytt tak på Hylinge. Nästa steg är att ta 

det vidare för att få kostnadsbilden och ev söka bidrag. 

 

Personal 

Rekrytering av säsongspersonal är snart klar och det har gått över förväntan så här långt. 

Kristian Brohoff är tillbaka på klubben och kommer bli ett stort stöd till Martin på 

Hylinge. Gällande städning av lokaler väntar vi på offert för att se om vi ska köpa in den 

tjänsten istället för att anställa. 

 

Partners 

Arbetet med att förnya avtal pågår med positivt resultat, kul att några nya partners är 

aktuella till denna säsong.  

 

Shop 

Varor för säsongen börjar fyllas på och en hel del digitala utbildningar pågår just nu från 

leverantörer. Tyvärr verkar det vara problem med leveranser på grund av Brexit, 

framförallt Callaway och Taylormade, som har sina lager i England.  

 

Restaurangerna 

Båda restaurangerna har haft öppet helger då det varit många gäster i våra fantastiska 

skidspår, en eloge till de som gjort spåren. På Klinga har man fortsatt stängt övrig tid och 

personal är permitterad och arbetar 40% med planer och förberedelser inför säsongen. 

Bistron Hylinge vill ha ett möte för att diskutera förlängning av kontraktet, blir aktuellt 

den 1 mars. 

 

Idrotten 

I början av februari genomfördes en kommittéträff med utbyte kring säsongens aktiviteter. 

Vid träffen kom det fram att kommittéerna vill ha mer kontakt med styrelsen. Styrelsen tar 

till sig önskemålet och ser över detta. 
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Ett träningskort kommer att tas fram, liknande gymkort, där man kan boka träningspass 

med våra tränare. Vårens resor är inställda. Planerna är att NT-golfen ska kunna 

genomföras i år.  

 

Klinga Slaghall 

Slaghallen har blivit mycket uppskattad och det finns ett stort värde i att ha denna 

verksamhet på anläggningen. Med nuvarande bokning och träningsverksamhet så ser det 

bra ut. 

 

Kommunikation 

Marcus arbetar tillsammans med Webblandskapet med en ny hemsida, målet är att lansera 

den till den 1 april. Den kommer att bli mer mobilanpassad och enklare att hitta i. 

 

Nytt klubbhus 

Henrik Sjö ger en statusrapport. Efter att ha träffat personalen på Klinga och listat upp 

olika punkter, vilka ytor som behövs till olika delar, har en extern part varit ute på klubben 

och från helt nya ögon lämnat en första skiss som ett diskussionsunderlag. Nästa steg är 

nu att spåna vidare och komma fram med fler alternativ. En statusrapport lämnas på 

vårmötet. 

 

Padelverksamhet 

Som Fredrik tidigare har nämnt finns ett stort tryck på padelbanor och här finns en 

möjlighet för oss att hänga på. Vi skapar mervärde för medlemmarna och ytterligare en 

inkomstkälla. Beslut togs i budget om två banor på Klinga, nu är även bygglov klart och 

om allt går bra så kommer banorna igång maj – juni. Planerna är att även bygga banor på 

Hylinge, man går nu vidare med en bygglovsansökan och avvaktar godkännande på 

vårmötet. 

 

En stadgeändring behövs, där vi nu kompletterar ”utöva golfspel” även med friskvård.  

Styrelsen beslutar att ta ärendet vidare till vårmötet. 

 

7. Skrivelser  

Inga inkomna skrivelser 

 

8. Beslut- och uppföljningspunkter 

Punkten behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

9. Nyhetsbrev 

Ärenden som bl a är aktuella i nästa nyhetsbrev: Fantastiska skidspår, ett lovande 

ekonomiskt resultat, padelverksamhet, nytt utseende på hemsidan framöver. 

 

10. Övriga frågor 

Vårmötet – kommer att genomföras digitalt med samma röstningsförfarande som i höstas. 

Mer diskussion kring vårmötet vid nästa styrelsemöte. När bokslutet är färdigt kommer 

det ligga på Hylinge för underskrift av var och en i styrelsen. 
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Styrelseutbildning – Johan tar kontakt med SGF och bokar in en styrelseutbildning. 

Utbildningen är på tre timmar och kommer ske vid två tillfällen, 1½ timme per gång, i 

april och när alla kan träffas fysiskt. Förutom styrelsen kommer valberedningen bjudas in. 

 

Lönesamtal med Fredrik – Krister och Johan kommer träffa Fredrik. 

 

Samtal med styrelsen – Johan kommer träffa var och en i styrelsen för att hämta in 

synpunkter på vad som är bra och vad som kan bli bättre.  

 

11. Kommande möten 

Nästa styrelsemöte är den 22 mars. 

 

12. Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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 Johan von Below   Henrik Sjö 


