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Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte för Nyköpings Golfklubb 

tisdagen den 14 mars 2017 kl 18.30 
på Danske Bank, Nyköping 

 
 
Delgives:  Samtliga styrelseledamöter 
  Valberedningens ordförande 
  Revisorer 
  Samtliga kommittéordföranden 
  Pärm i klubbhus 
  Klubbens hemsida 
 
Närvarande:                  Holger Namér     
(X=ej närvarande) Leif Fermvik   

Christine Edenborg    
  Annika Gustavsson    
  Annette Nilsson    

Rolf Åkvist  X   
Roger Nordvall   

  Anki Lundqvist     
 
Adjungerade: Gary Cosford, Klubbchef/VD 
     
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen till styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.  

 
§ 2 Val av justeringsman 
Anki Lundqvist utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen för mötet godkändes. 

 
§ 4 Justering av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomi 
Resultatrapport fram till 2017-02-28 presenterades. Se bilaga. 
 
Årsredovisning för Nyköpings GK presenterades avseende 2016. Resultat uppgår till 
327tkr efter finansiella poster som är högre än budgeterad.  
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Handlingarna till kommande årsmötet är klara och godkändes av styrelsen. 
 
§ 6 Aktuell läge 
-Årsmöteshandlingarna – se ovan. 
-Junior/elit – planeras en juniorupptakt sön 23 april kl 14-16. Anmälningar till alla  
 träningsgrupper pågår. 
-Dam – ingen rapport från DK lämndes. 
-Tävling – TK har ett möte kommande dagarna kring kvarstående tävlingar i årets 
program samt översyn av årets tävlingsregler. 
-Medlemskommitté – Klubbchefen tar tillfälligt över ansvar för planering och bemanning 
av återkommande aktiviteter och återrapportera till styrelsen inför säsongstart om 
läget.  
 
§ 7 Uppföljning handlingsplan 
-Ingen uppföljning vid mötet. 
 
§ 8 Övriga frågor 
Ett förslag till årsavgifter har tagits fram för ungdomar mellan 26-29år med en gradvis 
ökning för att kunna behålla flera medlemmar som aktiva.  
Styrelsen godkände förslaget och klubbchefen fick i uppdrag att verkställa konsekvenser 
och beslutet. 
 
§9 Mötets avslutande 
Nästa styrelsemöte tisdagen den 25 april 2017 kl. 18.30 på Nyköpings Golfklubb 
(mötesrummet). 
 
 
 
Vid protokollet        Justeras     Justeras 
 
 
_____________________ ________________                  __________________ 
Gary Cosford        Holger Namér     Anki Lundqvist 


