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Kallelse och Föredragningslista vid höstmötet 

 torsdag 27 november 2014 på  
Hotell Mercure, Gumsbackevägen 2, 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 
2014-10-09 
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Verksamhetsinriktning 
 
Vision 2020 – Nyköpings GK/Ärila Golf; 

 

”Sveriges stoltaste medlemmar!” 

 

Hur ska vi arbeta för att nå visionen? 

– Styrelsens strategiska arbete är i ett tidigt skede och beräknas klart i 

februari 2015, men grundtankarna i detta 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. 
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Ett arbete som baseras i våra viktiga värdegrunder såsom miljöhänsyn, 
kvalitetsfokus och jämlikhet. 

 
Anläggning 
Premium golfanläggning med ett komplett erbjudande för den moderna 
golfaren 

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

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

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

 

Banor 
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  
– Anläggningen ska skötas på ett långsiktigt hållbart sätt.  
– ha en effektiv serviceplan för maskiner samt årligen återinvestera i 

moderna maskiner för banskötseln 
– ha uppnått SGF miljödiplomering 
– Långsiktig utveckling för att successivt öka kundnöjdheten.  
– 5 års utvecklingsplan över anläggningens spel- & träningsytor 
– Systematiskt arbete med ständiga förbättringar 

 

Verksamhet 
Träning och utbildning 

– Fortsatt ha minst 2 väl utbildade golfinstruktörer 
– erbjuda ett komplett träningsprogram för alla kategorier av golfare 

Tävling 
– ha en populär tävlingsverksamhet 

Övriga aktiviteter 
– ha en populär och framgångsrik dam-, senior- och 

ungdomsverksamhet 
– ha en medlemskommitté som kan ta 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 
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 ájour med allt som händer via hemsida och 
nyhetsbrev.  

 
Service 

– 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 

 
Mätbara mål 
Ett arbete pågår att koppla ihop våra visionstänk med mätbara mål som ska 
redovisas mer i detalj under våren 2015. I dagsläget har några mätbara mål 
identifierats: 

http://www.nykopingsgk.se/
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– Snittålder bland medlemmar på 40 år (nuvarande snittålder 48,3 
år)  

– Minst 2 välutbildade golfinstruktörer 
– En framgångsrik partnerverksamhet som genererar > 3 MSEK per 

år (nuvarande 2,3 MSEK) 
– 2 600 aktiva medlemmar (nuvarande 2300) 
– Minst 10 000 gästronder per år som genererar 2,8 MSEK per år 

(nuvarande ca 7200 gästronder och 1,9 MSEK) 
– 25 % bättre resultat på nöjdhetsmätningarna (?) 

 

Se Visualiseringskarta - bilaga 
 
Förslag på avgifter 2015 
Se bilaga 1 

 
Budget & Investeringsplan 2015 
 se bilaga 2 & 3 
  

Styrelsens kommentarer till budget 2015 
 

Resultat för 2014 ser ut att bli positivt för andra året i rad med ett överskott på 
ca 200 tkr (GK + ÄGAB). Styrelsen är starkt förvissad om att ekonomin kommer 
att bli allt starkare efter den negativa perioden som följde efter 
aktiekonverteringen med ett stort medlemstapp och lägre spelavgifter som 
direkt följd. 
 
Vi har nu ytterligare ökat medlemsantalet under året, med ca 110 nya 
medlemmar netto. Ökningen av medlemmar följer en trend alltsedan året efter 
aktiekonverteringen. Risk finns framledes att vi når ett tak för medlemsantalet 
varvid en kö blir följd. Vi är dock inte där ännu, men styrelsen har observation 
på antal medlemmar respektive eventuella svårigheter för medlemmar att 
boka spel på några populära tidpunkter. 
 
Förra årets investering i ny range-verksamhet inkl. ombyggt range-område har 
fortsatt varit positivt med tom något högre intäkter under 2014 än första året. 
 
Reklamintäkter från våra partners har ökat ytterligare och ligger kring 1.500 tkr 
under året. En mycket stark intäkt, inte minst under de förhållandevis svåra 
konjunkturförhållanden som råder. 
 



6 

 

6 
 

Intäkter från greenfee blev något lägre under året, varvid intäkterna stannar vid 
1.900 tkr.   
 
Kostnaderna har också ökat under året. Flera orsaker ligger bakom ökningen; 
en förlängd golfsäsong har medfört högre kostnader främst för personal samt 
skötsel av banan. Å andra sidan har medlemmarna kunnat glädjas åt en 
extraordinär lång golfsäsong. Även en rejäl uppfräschning av våra lokaler har 
genomförts under året samt ett antal större åtgärder på taket genomfördes i 
höst som inte var budgeterade. 
 
Styrelsen har nu fattat beslut om ytterligare kvalitetshöjande åtgärder för 
banan samt även gjort vissa investeringsplaner för att ytterligare kunna ge allt 
högre standard på våra banor vilket i förlängningen gynnar såväl 
medlemsutveckling som greenfee intäkter. 
 
Den nya organisationen i kanslimiljö innefattande bl.a. ny controller ger 
möjlighet till stark kontroll av samtliga ekonomiska flöden och förbättrar 
styrelsens översyn av verksamheten. 
 
 

§ 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 2014-11-27 
Årsmötesfunktioner Ordf Björn Albing  
  Sekr Birgitta Ewerlöf 
 
Styrelsen  Holger Namér ordf   omval 1 år 
  Roger Nordvall   omval 2 år 
  Christine Edenborg   omval 2 år 
  Tommy Östman   omval 2 år 
  Anki Lundkvist   fyllnadsval 1 år 
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  Sedan tidigare valda med 1 år kvar 
  Annette Nilsson 
  Leif Fermvik 
  Rolf Åkvist 
 
Lämnar styrelsen: Björn Adolfsson 
  Birgitta Ewerlöf 
Övriga funktionärer  
Revisorer  Peter Söderström 1 år 
  Bernt Arnmund 1 år 
 
Revisorsuppleanter Andréas Nordén 
  Annika Lindblom 
 
Klubbens representant i Södermanlands Golfförbund – Holger Namér 1 år      
Valberedning Klas Engdahl sammankallande 
  Ulf Herrlin 
  Anneli Kastås 
  En styrelseledamot utses senare av styrelsen 
 
Nyköping 2014-11-05 
Valberedningen i Nyköpings GK  
Siw Johansson (sammankallande), Ulf Herrlin och Klas Engdahl       
 

§ 8 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller 
röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet 
 

Skyltar och politisk propaganda på och omkring golfbanan. 
 
En av anledningarna till att komma ut på golfbanan är att få en fristad från den mentala 
miljöförstöringen i det kommersiella samhällets ständiga reklamutbud. 
Det är med tilltagande bestörtning jag ser utvecklingen på vår klubb i form av aggressiv 
marknadsföring. Är ekonomin så dålig att vi måste sälja ut den fina miljön?? 
 
Sedan lång tid finns en allé av stora reklamskyltar längs vägen mot klubbhuset varav ett par 
direkt förtar/skymmer effekten av en välkomnande golf- och klubbhusanläggning.  
 
Tidigt noterade jag på Östra bana hål 13, ett av banans vackraste hål, en stor reklamskylt på 
bergväggen till vänster om dammen. Fullständig katastrof! Jag vet att flera medlemmar 
reagerat starkt och påtalat det omdömeslösa handlandet! Klubbchefen informerades om 
min åsikt utan större förståelse. 
Till min bestörtning monterades sedan upp en extra teeskylt vid 
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Östra banans hål 8 och som lök på laxen en ”stor piltavla” att sikta på uppe vid ”dogglegen”! 
Nu börja det likna tivoli!  
Vansinnet accelererade när det i receptionen under valkampanjen dök upp en stor valaffisch 
för en politisk kandidat! Detta trodde jag i min enfald var helt uteslutet på en golfklubb!  
Klubbchefen kontaktades åter men han tyckte att det var helt OK med denna betalda 
reklamplats!! 
 
Frågan jag ställer är – VART ÄR VI PÅ VÄG? 
 
Finns det någon policy vad gäller skyltar på och omkring banan? 
Måste skyltarna vara så stora?  
 
Vem bestämmer?  
 
En sponsor vill väl ej förstöra/förfula!? 
 
Jag föreslår  - att skyltarna på Östra banans hål 8 och 13 tas bort omedelbart! 

    - att en etisk grupp ser över skyltsituationen. 
 
Nyköping 13/11 2014 
Börje Karlsson 
 

Styrelsens föreslår följande; 
Klubben skall inte tillåta skyltning eller dylikt med politiskt budskap inom vårt 
område. 
 
Skyltar på Östra banan hål 13 och hål 8 skall enligt beslut vid ett styrelsemöte i 
somras tas bort från nuvarande platser efter säsongen är slut. Nya 
profileringsplatser tas fram i samråd med dessa företag med hänsyn till nedan. 
 
Företagsprofilering är en mycketviktig och integrerad del i vår 

partnerverksamhet. ca. 20% av våra intäkter kommer direkt eller indirekt via 

vår partnerverksamhet. 

Följande skall gälla: 

- Profilering ute på öppna spelytorna skall undvikas. Däremot 

profilering för hålpartners, på golfbilar/vagnar samt flaggor som är en 

integrerad del av hålen/spelet kan förekomma. Vid större tävlingar 

eller speciella kundaktiviteter kan undantag göras. 

- Övrig profilering skall utformas och anordnas på ett sådant sätt att en 

trivsam golfupplevelse inte störs.  

- Ansvar för detta har Klubbchefen/VD i samråd med 

fastighetskommittén.  
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§9 Övriga frågor 
 

I slutet av mars 2012 erbjöds medlemmarna att köpa en karp för 500 kronor. Detta som en 

åtgärd för att få snyggare och mindre igenvuxna vattenytor. 

Alla 50 såldes snabbt och den sk ’’Karpklubben´´ bildades. De som köpt en eller flera karpar 

fick sitt namn på en tavla i klubbhuset, som visar medlemskap i "Karpklubben”. Karparna 

från leverantören Aneboda Fiskodling, Lammhult, i Småland utplanterades 27 april 2012och 

det hela firades med att en karpägare/fisk bjöds på middag efter en 9 håls poängbogey.. 

Mina frågor är : Är projektet fortfarande aktivt vid liv? 

                             Har det skett eller är det planerat någon uppföljning? 

                             Finns det någon projektledare? 

Nyköping 13.11.2014 

Börje Karlsson 

Styrelsens yttrande; 
Karpklubben bildades för att ge medlemmar möjlighet att bidra till utplantering 
av gräskarp i våra vattenhinder. Detta genomfördes och, förutom ett antal 
rymlingar från dammen vid hål 14 på västra banan, hoppas vi att de flesta är vid 
god hälsa och gör sitt jobb. Det är svårt att inventera bestånden i de olika 
dammarna då karparna är utpräglade bottenfiskar. Det vore bra om de som ser 
några karpar kan informera kansliet så vi får en bild av situationen. 
Vi planerar inte några speciella aktiviteter under nästa år förutom en utökning 
av maskinella rensning av våra stora vattendrag med en inhyrd vassbåt. 
 

§ 10 Mötets avslutande 
 

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

juniorbarometern. 

– Avtackning ledamöter som avslutar sitt uppdrag. 

– Möjlighet till informationsutbyte med styrelsen. 

Bilagorna finns endast tillgängliga i receptionen & vid mötet. 
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Visualiseringskarta Vision 2020 Nyköpings GK 
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MEDLEMSFORMER OCH AVGIFTER 2015 (bilaga 1) 

 

Medlem  

med aktieinnehav 

Årsavgift 

SEK 

Greenfee 

SEK 

Medlem  

utan aktieinnehav 

Årsavgift 

SEK 

Greenfee 

helg SEK 

Premium* 8 200  Årsmedlemskap Guld* 8 200  

Guld 5 700  Greenfee 5 1 950 250–350 

Vardagsmedlem 4 700 250–350 Greenfee 10 3 490 250–350 

Lågfrekvent 10 3 250 350 Greenfee 800 250–350 

Knatte (0–12 år) 1 000   Knatte (0–12 år) 1 500  

Junior yngre (13–18 år) 1 500  Junior yngre (13–18 år) 2 000  

Junior äldre (19–21 år) 2 000  Junior äldre (19–21 år)         2 500  

Ungdom (22–25 år)      2 500  Ungdom (22–25 år)        3 000  

Senior passiv 500  Nybörjare    800  

Junior passiv 300  Nybörjare Junior (–21 år) 400     

Familjemedlemskap 14 000  Junior passiv 300     

 

 

  Country Junior 

 

1 200  

 
MEDLEMSFORMER MED AKTIEINNEHAV 
Premium 

• Obegränsat spel 
• 2 st greenfeecheckar  
• Värdecheck på 600 kr hos klubbpro/tränare/partners  
• Rangekort laddat med 120 polletter 
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
• Erbjudanden från shopen 
• Greenfeerabatt 100 kr/gäst i bollen. Gäller endast vid ordinarie greenfee. 
 
Guld (aktieinnehav krävs ej för juniorer)  

• Obegränsat spel 
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
• Greenfeerabatt 50 kr/gäst i bollen. Gäller endast vid ordinarie greenfee. 
 
Vardagsmedlem 

• Fritt spel på helgfri måndag-torsdag 
• Spel på fredag, lördag, söndag eller helgdag: greenfee 250–350 kr 
• Greenfeeförmåner hos vara partnerklubbar 
 
Lågfrekvent 10 (högst 100 medlemmar) 

• Upp till 10 st greenfeeronder årligen under helgfri vardag måndag-torsdag varav max 5 st greenfeeronder 
      på fredag, lördag, söndag, helgdag 
• Spel på vardag/helger och från rond 11: 250–350 kr 
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
 
Knattar (0-12år) 

• Obegränsat spel 
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
 
Junior (13–18 år, 19–21 år) 

• Obegränsat spel 
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
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Ungdom (22-25 år) 

Motsvarar Guld-medlemskap dock inget krav på aktieinnehav. 
 
Nybörjare  

Medlemskap under utbildningstiden. Gäller tills hcp 54 erhållits och i högst 2 år. Därefter krävs uppgradering till 
annan medlemsform. Under utbildningstiden tillåts spel utan avgift med fadder. 
 
Familjemedlemskap  

Medlemskap för familjer med vuxna och barn skriven på samma adress. Fungerar som maxtaxa. 
*Årsmedlemskap/Premiummedlemskap ej familjerabattsgrundande. 
 
 
MEDLEMFORMER UTAN AKTIEINNEHAV 

 
Årsmedlemskap Guld 

Ej aktieinnehav dock med motsvarande villkor som Guld medlemskap med aktie. 
 
Greenfeemedlem 5/10 gånger 

• Upp till 10 st greenfeeronder årligen under helgfri vardag måndag-torsdag varav max 3/5 st greenfeeronder 
      på fredag, lördag, söndag, helgdag 
• Spel på vardag/helger och från rond 11: 250–350 kr 
 
Greenfeemedlem 

• ingår 1 st greenfee årligen. Fr.o.m. rond 2: greenfee 250–350 kr. 
 
Country Junior 

Gäller för junior skriven i annan kommun än Nyköping och Oxelösund. Medger obegränsat spel under året. 
 
M70/M75 medlemskap 

Endast medlemmar som tidigare har skänkt sina medlemslån till klubben mot reducerad årsavgifter. 
Inga ändringar till årsavgifterna. 
 
 

ÖVRIGA AVGIFTER 2015 

 Greenfeeavgifter 

 Tävlingsavgifter 

 Hyra golfbil 

 Osv 

Oförändrade avgifter mot 2014. 
 
Bilaga 2 (budget 2015) & bilaga 3 (investerings budget) finns att hämta från klubbens 
reception eller kompletta handlingar finns inför höstmötet i lokalen. 


