
Ingelsta G K Medlemsmöte 2014-10-22 

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30 - 20:00 ca 
vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 

§ 0 Mötets öppnande 

Ordförande Peter Ekström hälsade alla medlemmar välkomna. 

§ 1 Fastställande av röstlängd 
Namnteckning från alla närvarande fastställdes som röstlängd för mötet. Närvarolistan bifogas i 
protokollet. (Bilagal) 
§ 2 Mötets utlysande 
Det fastställdes att mötet var utlyst enligt stadgarna. 

§ 3 Fastställande av föredragningslista 
Mötet godkände föredragningslistan. 

§ 4 Val av ordförande 

Peter Ekström 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 Håkan Svensk och Peter Malmsjö. 

§ 7 Föredragning av verksamhetsplan och budget för 2015. 
Budgetförslag-2015: 
Peter presenterade med hjälp av en Power Point presentation det budgetförslag som tagits fram. 
Varje kommitté har fått komma in med äskanden och sedan har årets beräknade resultat använts 
som underlag. Fastställd Budget bifogas protokollet. (Bilaga 2). 

En Verksamhetsplan som tagits fram för de kommande åren presenterades av Peter med hjälp av 
en Power Point Presentation. Plan för det kommande Verksamhetsåret presenterades muntligt, av 
de kommittéansvariga som var närvarande. 

Utbildningskommittén (Peter Ekström) - En regelkurs kommer att genomföras under våren 
försommaren. 



Juniorkommittén (Håkan Strandh) - Nästa säsong kommer Jens Gunnartz, Lars Brobäck och 
Stefan Gunnartz att ta hand om åldersgruppen 6-9 år. Träning en gång per vecka torsdagar 
mellan kl. 18:00 och 19:00. Avgift 300: - per år. 

Robert Falk, Mikael Frid och Håkan Strandh kommer att ta hand om åldersgruppen 10-18 år. 
Träning också här en gång per vecka på torsdagar kl. 18:00-19:30. Avgift 400: - per år 

Tävlingskommittén (Börje Gavér) 

De tävlingar som kommer att arrangeras nästa år presenterades kort. I stort sätt samma som detta 
år, men några datum är ännu inte bestämda förutom juniortävlingen Skandia Distrikt, som äger 
rum den 8 maj, 2015. 

En blick i backspegeln när det gäller KM där det tyvärr var väldigt få deltagande ger vid handen 
att en förändring måste till. Fler klasser, antal hål som skall spelas etc. Tävlingskommittén 
beslutar senare hur KM skall spelas. 

Börje berättade även att en ny utgåva av GIT - Golfens IT-system - har kommit, som 
förhoppningsvis är lättare att hantera. Idag är Börje rätt ensam om att kunna arbeta i GIT, något 
som förhoppningsvis kan ändras under året. En förhoppning är också att den nya utgåvan skall 
kunna hantera 12 hål vid tävlingar, så att man kan få ut prislistor samt handikappjustering men 
automatik 

Damkommittén (Eva Andersson) 

Eva, som tillsammans med Halina Valentin, kommer att ta hand om våra damer nästa år, 
presenterade kort vad som planeras för nästa säsong. 

• Uppstartsaktivitet - Ekens Coffée Cup 
• Uppstart- altetnativt avslutningstävling Ladies Tour 
• Tisdagsgolf 
• Seriespel ett lag 
• Vår/höst - spel på annan bana med ev. övernattning 
• Deltagande i Ladies Tour 

KM-Mästare 2014 Rober Falk fick ta emot ett välförtjänt nyinrättat pris, samt känna på 
pokalen, som dock fick återlämnas direkt. 



§ 8 Fastställande av budget och medlemsavgifter för det kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret 

Det presenterade budgetförslaget samt föreslagna medlemsavgifter för 2015 godkändes av mötet. 

Medlemsavgifter för år 2015 
Inför 2015 föreslår styrelsen följande avgifter: 
Medlem, fullvärdig Senior 2 995 S E K 
Student med CSN-kort Senior 1 700 S E K 
Medlem fullvärdig Junior 19-21 1 700 S E K 
Medlem, fullvärdig Junior 13-18 995 S E K 
Medlem, fullvärdig Knatte - 1 2 600 S E K 
Prova på medlem, fullvärdig Senior 2 000 S E K 
Prova på medlem , fullvärdig Junior 19-21 
Medlem, greenfee 499 S E K 
Familjepaketet, (Vuxen eller vuxna med barn mantalsskrivna på 
samma adress får 595 S E K i rabatt för första barnet) 

Medlemsavgifterna täcker bland annat kostnader för 

- spelrätt på banan 
- avgifter till S G F 
- avgifter till drift av IT-systemet GIT 
- försäkringar 
-avgiftertill Ö G F 
- avgifter till tidningen Svensk Golf 
- administrativa klubbkostnader 

§ 9 Övriga frågor/Info från bolaget 

Info från bolaget 

Kjell informerade i korthet följande 

• Man kan nu se en ljusning när det gäller ekonomin där vidtagna åtgärder börjar ge resulat. 
Även om man inte kommer att gå med vinst, så är våra ägare nöjda. 

• Det är fortfarande viktigt att öka medlemsantalet för att säkerställa intäkter, samt 
naturligtvis även att öka antalet greenfee-gäster. 

• Företaget har anställt Anders Franzén på heltid och som förutom att vara vår PRO 
kommer att jobba intensivt med att jaga sponsorer samt att rekrytera ungdomar från 
Norrköpings skolor genom projektet Idrott utan Gränser. 

• Kjell presenterade också kort en enkät framtagen av A-Golf, som gäller för alla golfbanor, 
alltså både 9- 12 och 18 hål. Utskick sker till alla greenfee-spelare. Enkäten jämförs med 



tidigare år och målet är att se en förbättring inom speciellt vissa områden, såsom greener, 
fairways och tee:s. Resultatet är positivt på alla områden. 

• Under hösten planeras bunkerrenovering, där man kommer att ta bort all sand, dränera 
och lägga på ny sand. Fairway-bunkers kommer också att planas där behov finns. 

• Fortsatt arbete med förbättrade teer och greener samt utbyte av dåliga range bollar med 
nya kommer att ske 

Frågor från medlemmar 

• Ulf Pettersson tog upp frågan om längre hål. Företaget är medvetet om önskemålet, men 
det kommer inte att prioriteras nu. 

• Bengt Eriksson frågade om det finns planer för Ingelsta att bli medlemmar i Golfhäftet, 
men här blev svaret definitivt nej, då man inte ser någon vinst med detta. 

• Bengt nämnde också att det speciellt under våren är väldigt mycket folk som kommer och 
tränar på vår range och även spelar på banan. Vid några tillfällen har bollarna tagit slut, 
samt kortläsaren varit ur funktion. Dessutom har man sett folk som går ut och spelar utan 
att betala i automaten. Kjell svarade att det absolut inte får ske att bollarna tar slut. 
Kortläsaren är lite svårare att göra något åt. Förslag med golfvärdar, kanske speciellt när 
vi förväntar oss mycket folk på Ingelsta. 

§10 Mötet avslutas 
esse och förklarade mötet avslutat 

Ulla Bergman 
Sekreterare Ordförande 

i 
Justeringsmän: 

Bilagor: 

Bilaga 1: Deltagarlista 
Bilaga 2: Budget 2015 



Bilaga 1 — Närvarolista 
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Bilaga 2 - Budget 2015 

BUDGETUPPFÖLJNING 2013 SAMT FASTSTÄLLD BUDGET 2014 

FASTSTÄLLD 
UTGIFTSSLAG BUDGET 2013 UTFALL TOM Diff BUDGET 2014 

2013-09-30 

Avgift till SGF 145 000 111 075 33 925 125 000 

Avgift till ÖGF 11 700 10 296 1404 10 300 

Avgift till GIT 44 000 34 496 9 504 38 700 

Juniorkommittén 30 000 240 29 760 30 000 

Damkommittén 7 000 2 200 4 800 8 000 

Herrkommittén +40 800 500 300 0 

HCP kommittén 1000 0 1000 1 0 0 0 

Bankommittén 500 0 500 1 000 

Tävlingskommittén 5 000 13 765 -8 765 15 000 

Utbildningskommittén 1000 2 193 -1 193 2 500 

Demokratikostnader 18 000 4 157 13 843 22 000 

Administration 25 000 10 664 14 336 15 000 

Reklam PR 14 000 11 365 2 635 2 000 

Övriga Kostnader 5 500 592 4 908 6 815 

SUMMA 308 500 201 543 106 957 277 315 

25 000 

INTÄKTSSLAG Budget 2013 UTFALL TOM Diff 

2013-09-30 

Medlemsavgifter 295 000 183 400 111 600 252 315 

Övriga intäkter 35 000 51 838 -16 838 50 000 

SUMMA 330 000 235 238 94 762 302 315 


