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Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 24 oktober 2006, kl. 19.00 vid 
Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.  
 
Ordförande Johan Nilsson hälsade alla medlemmar välkomna och lämnade över ordet till de 
nya ägarna Ulf och Bo Eklöf för att presentera sig själva och kort beröra de framtidsplaner som 
ägarna har med golfbanan. 
  
Inledningsvis förklarade ägarna att man för några år sedan stod inför valet att lägga ner eller 
satsa på golf som ett led i Stadiums sortiment. Valet blev att satsa och man har bland annat 
köpt Ekerum Golf & Resort på Öland, samt Edins golfvaruhus i Ängelholm. Man har även 
lanserat sitt eget varumärke 4D. 
 
Det är alldeles för tidigt att kunna presentera några fastställda planer för Ingelsta GK då det gått 
alldeles för kort tid sedan förvärvet. Man nämnde dock att man redan nästa vår planerar en ny 
infart till klubben samt ett vagnsskjul. Dessutom har man diskuterat klubbhus, shop och 
restaurang, men ingen tidsplan är fastställd. 
 
På frågan om man har tänkt bygga ut till 18 hål var svaret att option på mark för en utbyggnad 
till 18 hål var en förutsättning för köpet. Uppfattningen att det finns ett behov av olika typer av 
golfbanor lyftes fram, såsom riktiga mästerskapsbanor, banor typ Bråviken, pay-and-playbanor 
och även kanske 6-hålsslingor, då många idag inte är beredda att spendera 5 timmar på en 
golfbana.  
 
De nya ägarna utlovade också någon form av rabatt för de medlemmar som har varit lojala 
under ombyggnationen. 
 
Johan tackade bröderna Eklöf för presentationen och förklarade medlemsmötet öppnat. 
 
§ 1  Faställande av röstlängd 

Namnteckning från alla närvarande fastställdes som röstlängd för mötet. 
 
§ 2 Mötets utlysande 
 Det fastställdes att mötet var utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan. 
 

§ 4 Val av ordförande 
Johan Nilsson valdes till ordförande för mötet. 

 
§5 Val av sekreterare 
 Ulla Bergman valdes till sekreterare för mötet. 

 
§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 Till att, jämte ordföranden justera protokollet valdes Lars-Erik Ek och Ulf 

Pettersson. 
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§7 Föredragning av budgetförslag 

Johan presenterade det budgetförslag som tagits fram med 1551 stycken 
medlemmar som grund.  En förutsättning för att budgeten skall kunna fastställas 
som presenterad är oförändrade spelrättsavgifter. Budgetförslaget bifogas 
protokollet. 
 

§8 Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhets- och  
räkenskapsåret  
Mötet fastslog följande avgifter 
 
Medlemskategori 
Fullvärdig , senior 3 000 SEK, rabatt 200 SEK = 2 800 SEK 
Fullvärdig, junior 1 700 SEK, rabatt 100 SEK = 1 600 SEK 
Greenfee  1 200 SEK, rabatt 150 SEK = 1 050 SEK 
Knatte     550 SEK, oförändrat 
 
En fråga om styrelsen hade funderat på att införa fler medlemskategorier typ 
avgift per familj ställdes och styrelsen tog till sig frågan och lovade att analysera 
detta inför säsongen 2008. 
 
Dessutom väcktes åsikt om att medlemsavgiften för juniorer är för hög om man 
betänker att ungdomar ofta är aktiva i många sporter. Det konstaterades att 
kostnaden för golf inte kan betecknas som speciellt stor jämför med andra 
idrotter. 
 

§ 9 Övriga frågor 
� Önskemål om en förbättrad hemsida kom fram. Styrelsen tar till sig frågan 

och undersöker detta. 
� En fråga om man kunde starta en ”diskussionschatt” kom upp. Styrelsen 

undersöker även denna möjlighet. 
� En ny medlem beskrev hur trevligt bemött hon och hennes familj har 

blivit både av personal och medlemmar. Detta är en av klubbens viktigaste 
egenskaper som vi fortsatt måste slå vakt om. 

 
Då inga fler frågor fanns tackade Johan för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Ulla Bergman   Johan Nilsson 
Sekreterare    Ordförande Ingelsta GK 

 
 

Justeringsmän: 
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Lars-Erik Ek    Ulf Pettersson 


