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Kallelse och Föredragningslista vid höstmötet 

 tisdag 24 november 2015 på  
Sunlight Hotel & Conference, Nytorget 7, 611 38 Nyköping. 

Samling för kaffe & smörgås kl. 18.00, mötet börjar kl. 18.30 
 
 
§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
 
§ 2 Fråga om mötet behörigen har utlysts 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslista 
 
§ 4 Val av ordförande samt sekreterare 
 
§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet 
 
§ 6 Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter, övriga avgifter, 

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.  
 
Information kring framtida investeringar. 

 
§ 7 Val av  

a) Klubbens ordförande för en tid av ett år 
b) Halva antal övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
c) Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens 
    ledamöter inte delta 
d) Ledamöter i valberedning för en tid av ett år. Styrelsen utser ytterligare  
    en ledamot inom sig. 
e) Ombud till GDF-möte 

 
§ 8 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem 

minst 14 dagar före mötet: 
 

§ 9 Övriga frågor 
 
§ 10 Mötets avslutande 
 
Nyköpings Gk – Styrelsen 
2015-10-06 
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§6 Verksamhetsinriktning (från hösten 2014 med uppföljning) 
 
Vision 2020 – Nyköpings GK/Ärila Golf AB; 

 

”Sveriges stoltaste medlemmar!” 

 

Hur ska vi arbeta för att nå visionen? 

 Styrelsens strategiska arbete kan presenteras idag. 

 

 Fem fokuserade områden har identifierats som tillsammans med en 

ekonomi i balans och arbete enligt våra värdegrunder ska möjliggöra att 

visionen nås. 

 

 Vägen till förverkligande av visionen genom ett systematiskt arbete inom 

de fokuserade områdena åskådliggörs med hjälp av delmål i en visuell 

utvecklingskarta.  

 

 Varje delmål ska kopplas till handlingsplaner och ansvarsfördelning för 

att säkerställa framdriften i enlighet med utvecklingskartan. 

 

Visionen ska förverkligas genom; 
Fem fokuserade områden 

 Premium golfanläggning med ett komplett erbjudande för den 
moderna golfaren 

 Banor av hög nationell standard 
 Verksamhet med hänsyn till olika medlemmars behov som 

tillhandahåller positiva upplevelser, friskvård, social gemenskap, 
idrottsutveckling, familjeaktiviteter, tävlingsgolf och motionsgolf 
där alla ska känna sig välkomna 

 Marknadsutveckling inkluderande bra relationer med medlemmar, 
sponsorer, myndigheter och övriga intressenter. 

 Service som överträffar målgruppernas förväntningar 
 
Ekonomi i balans som skapar förutsättning för utveckling. 
Ett arbete som baseras i våra viktiga värdegrunder såsom miljöhänsyn, 
kvalitetsfokus och jämlikhet.  
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Anläggning 2020 
Nyköpings GK ska erbjuda en premium golfanläggning med ett komplett 
erbjudande för den moderna golfaren. Vi ska därför:  

 erbjuda gäster bekvämt boende på plats eller boende med 
hotellstandard i närheten  

 ha faciliteter som den moderna golfaren förväntar sig av en 
premium golfanläggning 

 kunna erbjuda våra faciliteter till andra målgrupper – partners, 
festlokal, möten osv. 

 

Banor 2020 
Nyköpings GK ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på högkvalitativa 
banor som är en utmaning för såväl motions som elitspelare. Vi ska därför: 
 

 ha 2 välskötta 18 hålsbanor som håller hög nationell standard 
 ha en effektiv, motiverad, engagerad, välutbildad och 

serviceinriktad personalstab  
 sköta anläggningen på ett långsiktigt hållbart sätt  
 ha en effektiv serviceplan för maskiner  
 årligen återinvestera i moderna maskiner för banskötseln 
 uppnå SGF miljödiplomering 
 successiv öka kundnöjdheten genom målmedveten utveckling  
 5 års utvecklingsplan över anläggningens spel- & träningsytor 
 systematiskt arbeta med ständiga förbättringar 

 

Verksamhet 2020 
Nyköpings GK ska erbjuda en bred verksamhet som är väl anpassat för såväl 
motions som elitspelare. Detta gör vi genom följande aktiviteter: 

o Träning och utbildning  

 tillhandahålla minst 2 väl utbildade golfinstruktörer 
 erbjuda ett komplett träningsprogram för alla kategorier av golfare 

o Tävling 

 ha en aktiv tävlingsverksamhet som inspirerar många att delta 

o Övriga aktiviteter 

 ha en populär och framgångsrik dam-, senior- och 
ungdomsverksamhet 

 ha en medlemskommitté som tar tillvara medlemmarnas ideella 
engagemang och intresse för övriga aktiviteter såsom resor och 
träffar av social karaktär   
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 vara självförsörjande med ideella ledare för den idrottsliga 
verksamheten 

 

Marknad 2020 
Klubbens fokuserade marknad består av lokala golfspelare, företag samt 
besökare inom huvudsakligen 20 mils radie från anläggningen. Dessa skapar 
både förväntningar på och förutsättningar för klubbens framtida utveckling.  
 

 Genom en framgångsrik partnerverksamhet och en hög frekvens 
av gästspelare kan vi fortsatt bedriva verksamheten med rimliga 
medlemsavgifter. Detta skapar även förutsättningar för att 
utveckla verksamheten vilket på sikt ökar både antalet 
medlemmar och gäster. 

 Genom tillräckligt många medlemmar får vi det underlag som 
krävs för att kunna erbjuda en riktigt bra service samt ett stort och 
varierat utbud av medlemsaktiviteter.  

 Genom en kontinuerlig medlemsutveckling och högre interna och 
externa intäkter kan organisationen skapa överskott som 
återinvesteras i anläggningens utveckling.  

 Via våra befintliga medlemmar, partners och rekommendationer 
ska kunderna känna till oss och vår verksamhet. Navet i vår 
information och marknadsföring är hemsidan www.nykopingsgk.se 

 Genom tydlig information och effektiv marknadsföring ska 
befintliga och blivande kunder kunna hålla sig á jour med allt som 
händer via hemsida och nyhetsbrev.  

 
Service 2020 
 ha en effektiv, motiverad, engagerad, välutbildad och serviceinriktad 

personalstab 
 ha en populär och omtyckt golfrestaurang 
 ha en god kommunikation såväl internt som externt 
 ha en populär, omtyckt och välsorterad golfbutik med hög servicegrad 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nykopingsgk.se/
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Mätbara mål 2020 (med uppföljning hösten 2015) 
Ett arbete pågår att koppla ihop våra visionstänk med mätbara mål som ska 
redovisas mer i detalj under våren 2016. I dagsläget har några mätbara mål 
identifierats: 

 Snittålder bland medlemmar på 40 år  
(snittålder hösten 2014; 48,3 år) 
Hösten 2015; (49,4)  
 

 Minst 2 välutbildade golfinstruktörer 
Hösten 2015; Ja  
 

 En framgångsrik partnerverksamhet som genererar > 3 MSEK per 
år (hösten 2014; 2,3 MSEK) 
Hösten 2015; 2,4 MSEK 
 

 2 600 aktiva medlemmar 
2014-12-31; 2 191 
2015-10-31; 2 226 (många passiva total antal medl. 2 388) 
 

 Minst 10 000 gästronder per år som genererar 2,8 MSEK per år 
(nuvarande ca 7 200 gästronder och 1,9 MSEK) 
Hösten 2015; 6 551  (-9% jämfört mot 2014) 
 

 25 % bättre resultat på nöjdhetsmätningarna 2014-2020 
SGI ranking gäster 2014; 30 
SGI ranking gäster 2015; 34      +10%  (snittvärde 36) 
 

 SGI ranking medlemmar 2014; 74  
SGI ranking medlemmar 2015; 74 (snittvärde 70) 
 
 

Uppdaterad Utvecklingskarta 2020 
se bilaga 1 – finns att hämta från klubbens reception 
 
Förslag på avgifter 2016 
se bilaga 2 – finns att hämta från klubbens reception 

 
Budget & Investeringsplan 2016 
se bilaga 3 & 4 – finns att hämta från klubbens reception 
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Styrelsens kommentarer till prognos 2015 
 

Resultat för 2015 ser ut att bli något sämre än budgeterad med en prognos på  
0 tkr (GK + ÄGAB). Styrelsen är starkt förvissad om att ekonomin kommer att bli 
allt starkare på sikt eftersom vi har en tydligt positiv medlemsutveckling  
 
Tidigare investeringar i rangen har fortsatt varit positivt med ett överskott trots 
något högre kostnader för reparation och underhåll under 2015.  
 
Reklamintäkter från våra partners har minskat lite jämfört med 2014 men det 
finns goda förutsättningar att öka igen inför 2016 eftersom vi har ökat antal 
träffar med våra partners och har attraktiva paket för att locka till oss nya 
företag.  
 
Intäkter från greenfee är vår största utmaning idag. Anläggning bedöms av 
många att hålla en hög standard men eftersom vi inte har kunnat erbjuda 
boende på banan så blir vi en ”andrahands val” bland gäster. Vår ambition är 
att ändra på detta inom kort. Utfall på greenfee blev något lägre under året 
mest på grund av den kalla maj-juni perioden som skapade en uppförsbacke 
redan från starten (-20%), varvid intäkterna stannar vid 1 850 tkr.   
 
Kostnaderna har ökat beroende på förändringar i förutsättningarna under året:  
• pga sjukdom ökade konsultinsatser för ekonomihantering under 2015  

• ett behov uppstod att genomföra extra marknadsinsatserna för att uppnå 

vår prognostiserade intäkter på årsavgifter och greenfee 

• högre avskrivningskostnader pga nya K3 principen i bokslutet 

Styrelsen har nu fattat beslut om ytterligare kvalitetshöjande åtgärder för 
banan och anläggningen för att kunna erbjuda en komplett anläggning av högre 
standard som kommer att gynna såväl medlemsutveckling som greenfee 
intäkter. 
 
Den nya organisationen i kanslimiljö innefattande bl.a. ekonomifunktion på 
konsultbasis ger möjlighet till stark kontroll av samtliga ekonomiska flöden och 
förbättrar styrelsens översyn av verksamheten. 
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§6 Verksamhetsplan för 2016 & Budget 2016 
Fem fokuserade områden 2016 
 
 Premium golfanläggning med ett komplett erbjudande för den moderna 

golfaren 

• Satsning på boende kommer att öka attraktivitet och locka flera gäster, generera 
mera intäkter till gagn för alla medlemmar och intressenter på Nyköpings GK.  
Kalkyl presenteras i detalj på mötet. 
 

 Banor av hög nationell standard 

• En fortsättning på våra målmedvetna utveckling av banorna sker under 2016. 10-15 

bunkrar ska förbättras med nya dräneringar och ”capillary concrete”. En ny tee på hål 

1 västra byggs för att klara av slitage och ersätta nedre tee som tas bort pga. 

placering av nya stugboendet. Nya tees på hål 4 västra och hål 18 västra slutförs 

under 2016. Dränering på flera platser på banorna görs under vintern 2015/2016.  

Se handlingsplan Rådslag banan. 

 Verksamhet med hänsyn till olika medlemmars behov som tillhandahåller 
positiva upplevelser, friskvård, social gemenskap, idrottsutveckling, familje-
aktiviteter, tävlingsgolf och motionsgolf där alla ska känna sig välkomna 

• Antalet medlemmar i klubben ökar vilket visar vår popularitet, men snittåldern ökar 
och andelen ungdomar minskar! En satsning ska påbörjas under 2016 med 
ambitionen att attrahera flera ungdomar (nuvarande nivå 10%). Inför 2016 har vi 
sänkt en del avgifter för juniorer och kommer att fortsätta med uppsökande 
verksamhet på skolorna och hos andra idrottsklubbar. 

• Vårt tävlingsutbud lockar många spelare särskild bland herrarna, men hos damerna, 
seniorerna och juniorer har vi fortsatta utmaningar att inspirera till ökat 
tävlingsdeltagande. De sistnämnda verksamheternas kommittéer ska prova med nya 
tag under 2016 bl.a. med flera lagtävlingar och med spel på kortare banor.  

• Flera aktiviteter av sociala karaktär kommer att erbjudas under 2016. Vi ska bland 
annat satsa på en jubileumsgolf & jubileumsfest, en fortsättning på rangekvällar och 
prova på dagar för att locka nya och behålla våra medlemmar. 

• Klubben ska erbjuda golf som idrott för ungdomar som vill satsa på sin spelutveckling 
och för vuxna genom ett utbud av träningar med våra instruktörer, ett 
tävlingsprogram som lockar och möjlighet att delta i olika serielag.   

 
 Marknadsutveckling inkluderande bra relationer med medlemmar, 

sponsorer, myndigheter och övriga intressenter. 

• Genom ett utökat antal aktiviteter med våra partners hoppas vi att bygga starkare 
relationer för att behålla flera av våra partners, locka nya och skapa en mötesplats 
för nya intressanta möten där företagen ges möjligheter att skapa kontakter och 
hitta synergier sinsemellan. 
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• En marknadskampanj för försäljning av golfpaket med stugboende ska tas fram med 
online bokningsmöjligheter. Ambitionen är att väsentligt öka intäkterna på greenfee 
2016 och framåt. 

• Nyköpings GK ska vara aktiv i de lokala nätverken inom besöksnäring för att hitta 
synergieffekter i vårt marknadsutbud. 

• Satsningen på klubbens hemsida/sociala medier är mycket framgångsrik och 
klubbens hemsida blev rankad som nr 2 av 470 golfwebbsidor av Golfbladet under 
2015. Under 2016 fortsätter satsningarna och de digitala medierna ska 
vidareutvecklas för att vara mer aktuell, mer affärsinriktad för externa besökare och 
mer informativt för medlemmar. Som ett led av detta blir behovet av en klubbtidning 
marginellt och genom att lägga ned klubbtidningen frigörs resurser som ytterligare 
kan gynna den digitala utvecklingen. 
 

 Service som överträffar målgruppernas förväntningar 

• En högservicenivå från vår personal är förväntad i alla led. En bidragande faktor till 

att vi lockar nya medlemmar är vårt välkomnade sätt att bemöta våra kunder och 

nya medlemmar. I vår enkät undersökning har vi ett högt värde på bemötande, 

incheckning, service och information. Trots detta har vi en ambition att förbättra 

ytterligare information och kommunikation via vår hemsida, sociala medier och 

nyhetsbrev till våra olika kundgrupper.  

 
Förslag på avgifter 2016 
se bilaga 2– finns att hämta från klubbens reception 

 
Budget & Investeringsplan 2016 
se bilaga 3 & 4 – finns att hämta från klubbens reception 
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§ 7 Val av:  
a) Klubbens ordförande för en tid av ett år 
b) Halva antal övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
c) Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta  
     val får styrelsens ledamöter inte delta 
d) Ledamöter i valberedning för en tid av ett år. Styrelsen  
      utser ytterligare en ledamot inom sig. 
e) Ombud till GDF-möte 
 

Valberedningens förslag vid Nyköpings GKs höstmöte 2015-11-24 

Årsmötesfunktioner Ordförande;  Björn Albing  
  Sekreterare;  Annette Nilsson 
 
Styrelsen  Holger Namér ordf   omval 1 år 
 

Rolf Åkvist    omval 1 år  
(efter egen begäran) 
 
Anki Lundqvist   omval 2 år  

  Leif Fermvik   omval 2 år 
  Annette Nilsson  omval 2 år 
  Sedan tidigare valda med 1 år kvar 
  Roger Nordvall 
  Christine Edenborg 
  Tommy Östman 
 
Övriga funktionärer  
Revisorer  Peter Söderström 1 år 
  Bernt Arnmund 1 år 
 
Revisorsuppleanter Andreas Norén 
  Annika Lindblom 
 
Klubbens representant i Södermanlands Golfförbund – Holger Namér 1 år      
Valberedning Klas Engdahl  
  Ulf Herrlin 
  Anneli Kastås 
  En styrelseledamot utses senare av styrelsen 
 
Nyköping 2015-11-05/Valberedningen i Nyköpings GK  
Anneli Kastås, Ulf Herrlin och Klas Engdahl   
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§ 8 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller  
                  röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet 
 
 
Motion 1 höstmöte 2015 
”Ett steg fram” 
I samband med att man inom seniorgolfen beslutat ta ett steg fram = alla män kan spela från 
blå Tee. Då bör även kvinnorna ges samma möjlighet. 
Detta innebär att man i samband med kommande slopning av banorna (enligt uppgift 
kommer det att ske 2016) på ett enkelt sätt kan etablera en så kallad ”Orange Tee”. 
Att ta detta beslut kommer med säkerhet leda till att fler damer lockas till golfen, och de 
arangemang som ordnas då det underlättar spelet även för dem. 
Ett flertal klubbar inom distriktet har med framgång redan infört detta system, och det har 
ökat intresset från damerna. 
Mot bakgrund av detta yrkas bifall till motionen.  
2015-11-01 
Jan Norberg 
 
Styrelsen svar till motion 1; 
Styrelsen och klubbledningen håller på att jobba fram en likabehandlingsplan som ska gäller 
över alla delar av verksamheten. Som ett led i detta arbete passar det utmärkt under 2016 
när banorna hos oss ska slopas om att vi beställer en ny banlängd. Om vi utgår från dagens 
Tee 55 (5500m) som är ca -10% kortare än Tee 60 (6000m) bör samma princip gäller för den 
nya främre tee dvs. den bör vara en Tee 44 med spel längd på ca. 4400-4500m eftersom 
motsvarande tee är Tee 49/50 med spel längd 4900-5000m. 
 
Att anlägga 36 st nya ordinarie tees är på kort sikt inte rimligt avseende ekonomi och den 
tänkta volym av spelare som skulle använda dessa.  
 
Därför är styrelsens förslag att bifalla motionen att en ny slopning ska göras för en ny 
främre tee med reservation att utformning och placering av dessa platser återstår att göra 
praktiskt på fältet.  
 
Initialt föreslår vi markering av dessa tee görs med fairwayplattor som gör att ytan bli 
tillräckligt kortklippt för att spela ifrån, möjligtvis dessa ytor kan klippas ännu lägre vid 
behov.  
 
SöGDF ansvarar för slopning av banorna som ska göras under våren 2016 så vi har 
förhoppningar om att detta ska vara klart under försommaren 2016. 
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Motion 2 höstmöte 2015 
Förslag att klocka installeras vid hål sju östra banan.  

Hål 7 på östra banan känns inte säker att spela på. Det gäller den sista delen, backen ner mot 
green. Jag har själv vid att flertal tillfällen råkat ut för att bollar slagit ner alldeles intill mig, 
vilket är synnerligen obehagligt.  
 
Det skulle vara mycket önskvärt med en klocka där för att öka säkerheten. 
En annan vinst med detta är också att det blir ett bättre flyt i spelet och sparar tid. Istället för 
som nu när vi måste lämna en vagn/bag uppe på krönet och sedan gå tillbaka och hämta 
den.  

Mia Carlsdotter  
2015-11-02 

Styrelsen svar till motion 2; 
Säkerheten är mycket viktig! Tack och lov har vi haft relativ få tillbud och incidenter på 
banorna de senaste åren. 
 
Vi tackar motionsägaren för sitt förslag till höjd säkerhet på hål 7 Östra banan, ska ta till oss 
budskapet och ska jobba fram en lösning inför 2016. Styrelsen reserverar oss möjlighet att 
hitta en lösning som passar bäst. Idag är vi inte övertygad om att en klocka är den bästa 
lösningen. 
Vi kommer att börja med en tydlig skyltning vid tee om hur man kan bete sig för att höja 
säkerheten vid spel på 7 genom, att minst en av spelarna stå kvar på nivå 1 för att signalera 
”stopp!” När spelarna i gruppen bedöms vara i säkerheten ska den sista i gruppen gå ned för 
backen. Skulle den åtgärden visa sig mindre lyckad så får man ta till ett annat signalsystem 
för att höja säkerheten. 
Styrelse bifaller motionen om höjdsäkerhet på hål 7 Östra men reserverar sig för att hitta 
en lösning som passar bäst utifrån hålets utformning. 
 

Motion 3 till höstmötet Nyköpings Golfklubb 
TEE Markeringar  

 

Sätt färg på tillvaron.  
Att gå upp på tee är golfrundans första utmaning.  
Nuvarande svarta färgsättning på teemarkeringarna ger ett dystert intryck med förvarning 
om hotande katastrof- nästan som en avrättningsplats!  
Låt oss istället få lite positiv energi med att återinföra färgsättning med röd, blå, gul och vit 
markering på respektive avståndsmarkerad tee. Detta bidrar även till snabbare spel då rätt 
tee lättare hittas. Även Slopetabellen blir funktionell då den fn refererar till teefärger  
 
Förslag: att återinföra färgsättning med röd, blå, gul och vit markering på respektive 
avståndsmarkerad tee. 
 
Nyköping 151110 
Börje Karlsson 
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Styrelsens svar till motion 3 
Hektometer teesystemet bygger på internationella studier inom golfen som tex. ”Tee it 
forward” av USGA/USPGA. Målsättning är att få flera spelare att gå fram och spela en 
kortare bana. Tidigare när klubbarna hade färgsättning på sina utslagsplatser var det väldigt 
få herrar som tog steget fram eftersom det upplevdes att man spelade från damtee ej på en 
kortare bana. 
 
Genom borttagning av köns/färg associationer blev det mer accepterat för herrar att kliva 
fram och spela ut från en främre tee och även för en del damerna att ta ett steg bakåt. 
Vinsten med detta har blivit kortare rondtider, ökad spelglädje och ett utökat socialtutbyte 
vid spel då herrar och damer kan om så önskas spela från en gemensam utslagsplats. 
 
Väl över 100 banor i Sverige använder sig av siffrorna eller teenummer (typTee 1, 2 osv.) för 
att signalera längre eller kortare banor. Fördel med hektometersystemet är att spelarna efter 
en stund få kännedom om vilken längd av bana passar deras spel bäst och kan välja tee vid 
spel på hemmabanan eller vid greenfeespel efter deras egna förutsättningar. 
 
Se svar till motion 1 – utifrån en likabehandlingsprincip vill vi nu erbjuda damerna en främre 
tee på motsvarande sätt som herrarna redan har. Denna ska vara ca -10% kortare än 
ordinarie damtee under 2016. 
 
Därför avslår styrelsen motion 3 att återinföra färgsättning på våra utslagsplatserna, men 
ta till sig att själva teeskyltar kunde vara snyggare. Skyltarna ska piffas till med både 
färg(svart) och även klubblogo under våren 2016. 
 
Motion 4 Vardagsmedlemskap 2016 
Undetecknad anser att vardagsmedlemskap skall innefatta spel också på fredagar. Att avstå 
spel under helgerna för att underlätta för de medlemmar som är i arbetslivet att komma ut 
på banan samt att öka intäkter på greenfee stödjer jag fullt ut. Men fredagar är 
vardagar/arbetsdagar och bör ingår i sk. vardagsmedlemskap. Att som idag avstå fredag till 
söndag blir att avstå från 42,8% (3/7) av spelåret för en kostnadsreducering på 1500kr, från 
5800kr till 4300kr = 26%. Rimligt vore att avstå 28,6% (2/7) enbart lördagar och söndagar. 
En kompromisslösning vore att vardagsmedlemskap kan boka in sig före kl. 10:00 på 
fredagar. 
 
Med vänlig hälsning, 
Lars Andersson 
460508-040 
 
Styrelsens svar till motion 4 
Precis som motionsägaren påstår det är viktig för oss att se över beläggning på våra banor 
för att både ge möjlighet för spel till medlemmar som förvärvsarbeta och skapa tillgänglighet 
för greenfeegäster. 
  
Under senare åren har vi uppmärksammat en ökning i antal gästronder på fredagar. I syfte 
att locka flera gäster till veckoslutsresor har vi beslutat att räkna fredag som en ”veckosluts-
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dag”, begränsa tillgänglighet på banorna för vardagsmedlemmar samt ta mer betalt av 
gäster som spela på fredagar vilket är ett vanligt förfarande idag på attraktiva golfbanor i 
Sverige.  
 
Under 2015 har vi lyssnat in en del feedback från våra vardagsmedlemmar och nu inför 2016 
har vi sänkt årsavgiften från 4700kr till 4300kr för att anpassa prisbilden till den minskade 
tillgången på banorna. 
 
Med tanke på den framtida satsningen med boende vet vi att fredagar komma öka i 
attraktionsvärde framöver eftersom många väljer att ta en veckoslutsresa med 3 golfrundor 
och 2 övernattningar (oftast fre-sön). 
 
Styrelsen beslutar att i fortsättningen bevakar beläggning på fredagar men föreslår  
årsmötet att motionen avslås.  
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Inkomna övriga frågor till höstmötet Nyköpings golfklubb 
Jag önskar framföra förslag till förbättringar;  

Skylt receptionen  
Första intrycket viktigt!  
Skylten vid entrén till receptionen signalerar dåligt underhåll av anläggningen.  
Föreslår: - att skylten fräschas upp! 
 
Styrelsens yttrande; 
Klubbledningen är medveten om detta. En skylt var beställd redan våren 2015 från en av 
klubbens leverantörer, men pga tekniska problem under året i tillverkningen kom aldrig 
skylten. En ny skylt ska monteras innan säsongstart 2016. 
  
Sune Linde  
Var stolt över att Sune varit medlem i vår klubb och förära minnet av honom med en byst alt 
större plakett. 
Föreslår: - placering vid receptionen där den kan ses av alla istället för vid första tee!  
 
Styrelsens yttrande; 
Klubbledningen tillsammans med dottern till Sune Linde har kommit överens om en plats och 
utformning av ett minnesmärke. Jan Ed har varit inblandad i designen och ambitionen är att 
ha detta klart till våren 2016. Utöver detta kommer Sune Lindes tävling flyttas till sista 
tävlingen under golfveckan med spel på både banor och en avslutningsfest på kvällen 
eftersom klubben fyller 65 år, 40 år på Ärila och 10 år med 36-hål under 2016. 
 
Slopeskylt västra hål 2  
Skyltar på banan bör minimeras till antal då de rent allmänt förfular.  
Föreslår: att information om gällande regler kan koncentreras till Klubbhusområdet och 
kiosken på 9:e hålet.  
 
Styrelsens yttrande; 
Placering av dessa skyltar är genomtänkt eftersom många golfare missar att titta på 
slopetabellen innan start. Gällande utformningen instämmer styrelsen i att skylten på Västra 
är lite för högt placerad. Styrelsen föreslår att skylten kapas till en lämplig höjd för läsning 
under våren 2016. 
 
Karpar  
Fråga: Har uppföljning skett enligt tid beslut på höstmötet 141127? 
 
Styrelsens yttrande; 
Enligt beslut från 2014-11-27 skulle styrelsen inventera antal karp som utplacerades under 
2013/2014. Leif Fermvik har följt detta löpande under året och det är omöjligt att säga exakt 
hur många karp är kvar i våra vattendrag. Det finns gäddor i några av dammarna som 
naturligtvis är inte bra för karp! Vi har även upplevt att karpen kan rymma upp på land och 
försvinner. Vi har idag inga planer att tillföra flera karp just nu men vill jobba vidare med 
maskinella rensning på samma nivå som under 2015. 
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Övningsområde nedanför maskinhallen 
Det vore bra att ha någon form av avståndsmarkering till flaggan på green. 
Förslag: Sätt lämpligt stora avståndsskyltar på out of bounds stolparna mot 16:e hålet. 
 
Styrelsens yttrande; 
Allt som vi kan göra för att höja träningsbenägenhet och kvalité på våra övningsområden är 
intressant att lyssna in. Styrelsen bedömer detta som ett bra förslag med märkning av olika 
avstånd till flaggan på XL Bygg övningsområdet. Vår ambition är att genomföra detta under 
våren 2016 tillsammans med övningsområdets sponsor. 
 
Nyköping 151110 
Börje Karlsson 
 

§9 Övriga frågor 
  Styrelsens utnämning av hedersmedlem 
 

§ 10 Mötets avslutande 
 

– Efter mötet delas ut priser till KM segrare och pristagare i juniorbarometern. 

– Möjlighet till informationsutbyte med styrelsen. 

Bilagorna 1-4 finns endast tillgängliga i receptionen & vid mötet. 


