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Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 30 oktober kl. 19.00 – 20:00 ca vid 
Stadiums kontor Norra Promenaden  63, Norrköping. 
 
 
Ordförande Johan Nilsson hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§ 1 Fastställande 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 Peter Malmsjö och Yngve  

Hansen. 
 
 
§ 7 Föredragning av budget för 2009. 

Johan presenterade det budgetförslag som tagits fram.  
Stämman godkände förslaget och därmed även budgeten för 2009. 
Budgetförslaget bifogas protokollet. 

 
 
 
§ 8 Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhets- och  

räkenskapsåret  
 
Förslag om att låta knattar slippa avgift ställdes. Detta röstades dock ned av 
mötet och följande avgifter för 2009 fastslogs: 
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Medlem, fullvärdig Senior 2 999 SEK 
Medlem, fullvärdig Junior 1 999 SEK 
Medlem, fullvärdig Knatte    599 SEK 
Stora famljemedlemspaketet, 2 vuxna + 2 barn *  7 999 SEK 
Lilla familjemedlemspaketet, 1 vuxen + 2 barn *  5 599 SEK 
Äkta makar / Sambo *  5 399 SEK 
Medlem, greenfee Östergötland    499 SEK 
Medlem, greenfee Övriga riket    499 SEK 
Extra familjemedlem Senior 2 599 SEK 
Extra famljemedlem, Junior 1 499 SEK 
* = mantalsskrivna på samma adress 

 
 
 

§  9 Övriga frågor 
1. På frågan vad som händer med banan informerade Michael Leijonflycht 

om pågående aktiviteter.  Just nu pågår färdigställandet av alternativa 
tees på alla hål utom nr 7, vilket ger en vit och en blå slinga. Layout 
läggs ut på hemsidan inom kort.  
Vidare informerades om att 12 spelbara hål kommer att finnas klara till 
förhoppningsvis juli nästa år. Då ingår övningshålet, det nya hålet som är 
under uppbyggnad och gamla nr 9. 
Det finns fortfarande inga beslut om utbyggnad till 18 hål. Ambitionen 
finns kvar att bygga ”rejält” många nya hål, men förhandlingar fortsätter 
mellan kommunen och Ulf Eklöf. 

2. Ett förslag om att ordförande / banchef skulle lägga ut aktuell 
information var 14:e dag om vad som händer på klubben och banan 
väcktes. Johan Nilsson lovade försöka göra detta under ”Min sida” på 
hemsidan. 

3. På frågan om vad avsikten med schaktmassorna som ligger på 
”genvägen” mellan hål 2 och 3 svarade Michael att en ny väg ner till blå 
och röd tee kommer att vara färdigställd senast till våren. Denna skall 
också kunna användas av banpersonal. 

4. Ulf Pettersson frågade om det finns något att göra för att förbättra 
dräneringen på hål 5:s fairway och fick till svar att man kan försöka 
”trycka ner” nivån i dammarna för att ge plats för mer vatten vid riklig 
nederbörd. 

5. Johan informerade om att han åker på ett ordförandemöte om ca två 
veckor där man bland annat skall ta upp frågan om ökad jämställdhet 
män/kvinnor i styrelser. Johan kunde stolt informera om att InGK 
uppfyller detta ”mål” med 4 damer och 5 herrar. Dessutom kommer 
frågan om straffavgifter för klubbar med för många medlemmar upp på 
agendan igen. 
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6. På frågan om när slopning av nya sträckningen med alternativa tees 
kommer att ske informerade Peter Ekström om att han lovat hjälpa till att 
organisera detta så fort alla tees, banskiss och scorekort är presenterade. 
ÖGF ska nu ha en fungerande slopningsgrupp.       

 
                                                                                                             

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Ulla Bergman   Johan Nilsson 
Sekreterare    Ordförande för mötet 
 
Justeringsmän: 
 
 
 
Peter Malmsjö   Yngve Hansen 
   

 
 


