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Föredragninglista vid årsmötet i Nyköpings Golfklubb 
tisdag 29 mars 2022 

Plats:  Lokal Hjorten på Träffen i Nyköping 

Tid: Tisdagen den 29 Mars 2022, kl.19.00 (18.30 kaffe och smörgås) 

§ 1           Mötets öppnande 

§ 2           Fastställande av röstlängd för mötet 

§ 3           Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

§ 4           Fastställande av föredragningslista 

§ 5           Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

skall justera mötesprotokollet 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

§ 8 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det  

senaste räkenskapsåret 

§ 9                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  

                        verksamhets- och räkenskapsåret 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

§ 13 Övriga frågor 

§ 14 Mötets avslutande 

 

Efter avslutat årsmöte blir det bolagsstämma för aktieägarna i Ärila Golf AB (publ.) 

enligt särskild kallelse.  

 

Styrelsen - Nyköpings Golfklubb 2022-02-09 

Johan Ekberg /Ordförande   Per Segerström/Klubbchef 
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Verksamhetsidé Nyköpings Golfklubb 

Nyköpings Golfklubb ska verka för att både nya och erfarna spelare 
kan träffas, trivas, träna och spela på vår anläggning. Här finns två 
18-hålsbanor som utmanar alla kategorier av spelare. Genom spel 
och ideella aktiviteter lär vi känna varandra och vi skapar olika nätverk 
med golfsporten i centrum. 
 
Goda möjligheter att träna och spela för att vi träffar nya bekanta, 
utvecklar oss själva och vår kunskap om sporten, spelet, tekniken 
och mycket mer. Vi trivs och vi möter varandra med respekt, oavsett 
bakgrund eller spelskicklighet. En lika viktig uppgift för klubben är att 
verka för jämställdhet och att alla behandlas lika. 
 
Nyköpings GK ska erbjuda verksamhet genom olika kommittéer och 
sektioner. Klubbchefen har ett övergripande ansvar för planeringen  
av klubbens hela spelverksamhet. Tävlingarna ska i första hand vara 
för klubbens medlemmar. Klubben ska värna om våra traditionsrika 
tävlingar samtidigt som vi ska vara öppna för nya idéer och inslag. 
En del tävlingar har som främsta syfte att öka trivseln. Spelverksamheten 
följer golfsportens regler och SGF:s tävlingshandbok. 
 
Övriga aktiviteter på klubben samordnas för att öka känslan av delaktighet, 
trivsel och en inkluderande klubbmiljö. Medlemmarna ska uppmuntras att medverka 
som mentorer vid introduktion av nya golfspelare i klubben tex golfkompis. Nöjda 
medlemmar är de bästa ambassadörerna för Nyköpings GK! Klubbens hemsida är 
den naturliga mötesplatsen för alla typer av information, men också sociala medier 
och nyhetsbrev, såväl analoga som digitala. 

 
Värdegrund Nyköpings Golfklubb 
 
ALLA SKA INKLUDERAS 
Alla som vistas på vår anläggning är lika mycket värda. Ingen ska eller får 
diskrimineras på grund sexuell läggning, etnisk, politisk, religiös tillhörighet eller kön. 
Det ska vara tryggt att vara medlem i Nyköpings GK och klubbens medlemmar, gäster 
och partners ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att verksamheten drivs 
med jämställdhet och lika behandling som mål. Vi ska bemöta alla medlemmar, 
medarbetare och gäster med respekt och omtanke. 

 
TRADITION OCH FÖRNYELSE 
Vi ska värna om golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten för att 
passa dagens golfspelare. Genom träning och spel på ärliga grunder skapas 
gemenskap och glädje. Vi ska oförtrutet inspirera alla golfare till att utvecklas. 
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SAMHÄLLSNYTTA 
Vi ska vara en välkomnande och omfamnande mötesplats som utvecklar den sociala 
och hälsomässiga sidan av vår verksamhet, men som också värnar om naturen på vår 
anläggning. 
 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET 
Vår anläggning är vår mötesplats. Genom skötsel på ett långsiktigt hållbart sätt och 
med stor omtanke om miljön kan vi förvalta och förädla anläggningen till glädje och 
nytta för framtida generationer. 
 

EN GOD ARBETSPLATS 
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare lockar vi engagerade ledare och 
medarbetare. Alla medarbetare och ledare ska erbjudas möjligheter till egen 
utveckling och kunna verka i en positiv och trivsam arbetsmiljö. 
 
 

Våra utvecklingsområden 

Våra utvecklingsområden, som vi arbetar strategiskt med, är anläggningen, 
banorna, servicen, marknaden och golfverksamheten. De fyra första avser 
Ärila Golf AB och det femte avser Nyköpings Golfklubb. 
 
 

Mål för verksamheten Nyköpings GK: 
 

Fler ledare och funktionärer, aktiva kommittéer, fler medlemmar i de högre 
medlemskategorierna, fler juniorer, lägre snittålder bland medlemmarna. 
Mer utvecklad ungdoms- och elitverksamhet, fler medlemmar som aktivt spelar 
och medverkar i olika klubbaktiviteter. 
 
Jämnare könsfördelning bland medlemmar och i ledningsgruppen. 
 
Jobba mot att genomföra en större nationell tävling. 
 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret 

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningen Nyköpings Golfklubbs 

verksamhet under tiden 2021-01-01 t o m 2021-12-31. 

 
Allmänt om verksamheten 
Klubben bedriver idrottslig golfverksamhet på Ärila utanför Nyköping. Klubben är 
delägare i Ärila Golf AB (publ), som bedriver den affärsmässiga verksamheten av 
golfen. Föreningen har sitt säte i Nyköping. 
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Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande:   Christine Edenborg 
Vice ordförande:  Jens Fransson 
Ledamöter:  Annika Gustavsson, Susanne Hörnfeldt, Anders Lundgren 

Anki Lundqvist, Anders Wallén, Holger Namér 
Adjungerad:  Per Segerström, Paul Danielsson 
Repr, SöGDF:            Christine Edenborg 
 
Styrelsen har haft 13 st protokollförda sammanträden.  
 
Revisorer har varit Johanna Eklöf och Tommy Östman med Annika Lindblom som 
suppleant. 
 
Valberedning under 2021 har bestått av Madeleine Andersson (sammankallande), Ulf 
Herrlin och Klas Engdahl. Styrelsens representant i valberedningen har varit Christine 
Edenborg. 
 

Året som gått 
 
Under verksamhetsåret har Nyköpings Golfklubb inte haft anställd personal. Klubben 
har köpt in tjänster från framför allt Ärila Golf AB för ledning, medlems- och 
tävlingsservice samt ekonomihantering och administration via BDO och EY. 
 
Golfshopen har drivits av Squid HB som Golfstore Flagship med Patric och Micaela 
Otterström som innehavare. Patric Otterström och Henric Singemo har varit 
verksamma på anläggningen som golfinstruktörer. Drivingrangen har Ärila Golf AB 
drivit i egen regi. Restaurangen och kioskerna har drivits av Busmat AB. 
 
Året har likt 2020 fortsatt påverkats av coronapandemin. Tävlingsspel har varit mindre 
än normalt och i princip inga shotgun starter, få samlingar med mat och dryck innan 
och efter golfspel, samt få gemensamma prisutdelningar har genomförts. Vi 
genomförde dock populära Ärila veckan. Klubben har genom året tagit sitt ansvar och 
följt SGF’s och FHM’s rekommendationer. Medlemsspelet har varit fortsatt starkt men 
dock ner jämfört med 2020. Även antalet greenfeegäster har minskat. Värt att notera 
är dock att vi har minskat mindre än andra klubbar i vår region. Totala antalet spelade 
rundor uppgick till 53 537 st av vilka 8 753 st var greenfeerundor.  
 
Per Segerström hälsades välkommen och tog 1 feb över som klubbchef/VD samtidigt 
som klubbens temporära lösning med styrelsemedlem Annika Gustavsson som t f 
klubbchef i Nyköpings Golfklubb och Holger Namér som t f VD i Ärila Golf AB 
avslutades.   
 

Styrelsens utlåtande om det ekonomiska utfallet för 2021 
Resultatet för 2021 i Nyköpings Golfklubb är positivt trots en ovanlig säsong med 
tävlingsförbud under en stor del av sommaren på grund av den rådande pandemin. 
Trots detta har aktiviteten i klubben varit hög. 

”Framtiden ser 

ljus ut för 

Nyköpings 

GK!"  
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Under våren fanns det en fortsatt stark oro för hur golfsäsongen skulle utveckla sig 
men med tiden visade det sig att golfen återigen var en vinnare rent sportsligt i covid 
pandemin. Både gamla och nya medlemmar samt greenfeegäster gladdes åt att 
komma ut på våra banor och spela och umgås i en corona anpassad miljö. 
 
Intäkterna i Nyköpings Golfklubb uppgick till 2 044 Tkr, vilket är strax under 2020. 
Golfklubben har inte haft anställd personal under 2021 men hyrde in den tf 
klubbchefen tom januari 2021. Klubben har, såsom tidigare år, köpt tjänster av Ärila 
Golf AB för tävlings- och medlemsservice, ekonomihantering och administration. 
 
Årets resultat för 2021 blev 161 Tkr att jämföra med 12 Tkr föregående år. Årets 
budget uppgick till 46 Tkr.  
 
Utvecklingen av våra ungdomsverksamheter förblir ett fokusområde då det är av 
största vikt att behålla de ungdomar som vi får till oss i golfsporten. Vi har goda 
förutsättningar bland annat genom vår fina anläggning, närheten till stort 
upptagsområde i och runt Nyköping och en mycket god värdegrund i golfen som 
lockar golfspelande och icke golfspelande föräldrar till att aktivera sina barn inom 
golfsporten. De senaste 2 åren har dock satt sina spår avseende organiserat spel för 
våra ungdomar med ett minskat utbud. Vi kan dock glädjas åt att vara största 
juniorklubben i vår region. 
 
Kopplad till ungdomsfrågan är även snittåldern i klubben som hela tiden ökar. Detta är 
en stor utmaning för klubben på längre sikt. Under 2021 fick klubben en hel del nya 
yngre medlemmar och vår strävan är såklart att behålla dessa genom åren som 
kommer. En golfklubb mår bäst med en diversifierad medlemsstruktur var alla åldrar 
kan umgås och ha kul tillsammans.  
 
Medlemsinformation 
 
Klubben har under året fått nya medlemmar. Hela golfvärlden har, likt förra året, verkat 
i en fortsatt medvind då många andra aktiviteter har begränsats på grund av 
pandemin. Vår förhoppning är såklart att de som började att spela under 2021 ska 
fortsätta spela även kommande år. Totalt hade klubben 2 675 medlemmar 2021-12-
31. Vid föregående årsskifte var antalet 2 394 medlemmar. Det höga antalet berodde 
framförallt på ett markant högre antal nybörjare.  
 
Medlemslånen uppgår per balansdagen till 319 000 kr vilket är oförändrat från tidigare 
år  (319 000 kr). 
 
Styrelsen och klubbledningen vill tacka alla medlemmar och partners samt även 
klubbens gäster för det starka engagemang som finns i Nyköpings Golfklubb och som 
bär klubben framåt. 
 
 
För mera information om det ekonomiska utfallet hänvisas till den bifogade 
årsredovisning. 
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Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller  
röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. 

Förslag från medlem gällande fler alternativ av medlemsformer: 

 

Seniormedlem (för dig som spelar lite mindre) 22 år och uppåt 

2500 kr/år 

2 bokningsbara tider i systemet samtidigt 

5 greenfee ingår för innevarande säsong alla dar i veckan I övrigt enligt Greenfee bas 

Guld småbarnsförälder 

För dem som har barn 0-7 år och men inte hinner spela så mycket. Spela 2 och betala för ett 

medlemskap. I övrigt samma som dagens guldmedlemskap.  

Styrelsen rekommenderar att förslaget avslås. Enligt stadgarna så fastställs medlems 

och spelavgifter på höstårsmötet för kommande verksamhetsår. Inför senaste 

höstårsmötet så gjorde styrelsen ett arbete med att se över medlemsformer och avgifter 

inför säsongen 2022. Styrelsen vill se utfallet av de förändringar som är gjorda, och 

utvärdera det på nytt inför höstårsmötet 2022 och säsongen 2023. 

 
 

Årsredovisning  

Kompletta handlingar inklusive revisionsberättelse finns att hämta från Nyköpings 

Golfklubbs reception från den 16 mars 2022. 


