Protokoll från styrelsemöte i Arlandasrad Golfklubb
Lokal :

Klubbhuset

Tid :

17 september 2014

Närvarande :

Jan-Peder Norstedt, Johan Söderberg, Rolf Ek
Peter Östregård, Ove Jungbeck, Per Karlsson



Ordföranden hälsade välkommen till mötet.



Dagordningen för möte fastställdes.



Protokoll från föregående styrelsemöten justerades.



Johan informerade om det ekonomiska läget. Fortfarande går det givetvis inte att i
detalj bedöma var det slutliga utfallet för årets verksamhet kommer att landa. Men i
grova drag kan vi konstarera att vi inte längre har några marginaler för större
oväntade kostnader. På kort sikt är det inget problem men vi måste som vi i
styrelsen beslöt vid förra styrelsemötet se till att kostnaderna för den verksamhet
som planeras nästa år kan hållas inom de intäkter vi kan förutse. Styrelsen beslöt att
den ekonomiska anpassning som detta kan komma att kräva måste ske genom
prioriteringar och anpassning av verksamheten och inte genom utdebitering av
högre medlemsavgifter.



Vid föregående möte beslöt styrelsen att till detta styrelsemöte ta fram en första
grov skiss på var vi skulle landa nästa år resultatmässigt om vi fullföljer
verksamheten i enlighet vad som hittills är känt inför nästa år. Styrelsen kunde
konstara att de krav på kostnadsökande insatser som föreligger inte går att rymma
inom förutsedda intäktsramar. Det är framförallt kostadet för våra avlönade tränare
som skulle blir större än vad vi har utrymme för. Det är inte fel på de
träningsinsatser som våra professionella duktiga tränare bidrar med i första hand i
vår framgångsrika juniorverksamhet. Tvärtom våra tränare har all heder av det
professionella jobb dom utfört i klubben, men det går mer pengar än vad vi har råd
med till detta. Hade vi mer pengar skulle vi gärna utan prioriteringar och
besparingar gå vidare på den inslagna vägen. Vi kommer givetvis även i
fortsättningen satsa på en bra juniorverksamhet men det kommer att krävas ett öka
inslaget av ideella tränarkrafter. Den närmare planeringen inför nästa år av detta
svarar Peter och juniorkommittén för.
Till undvikande av missförstånd, ovanstående beskrivning gäller bara golfklubbens
ekonomiska situation. Det har inget att göra med ägarbolaget ArlandastadGolf ABs
ekonomi som under alla år präglats av stabilla finanser och långsiktighet.



Vid förra mötet uppdrog styrelsen åt Rolf, Ove och Per att med utgångspunkt från
det förslag som Rolf tagit fram med syfte att öka tydligheten och
genomslagskraften m.m. i vår marknadskommunikation. En förutsättning för att

kunna genomföra förslaget är att både bolaget och klubben anpassar sig till detta.
Vid dagens styrelsemöte redovisade gruppen att man kommit fram till att följa
Rolfs förslag. Det innebär att i princip all skriftlig information i fortsättningen
kommer profileras enhetligt i alla relevanta avseenden. Ett syfte är att komma bort
från den ”spretighet” som kännetecknar både klubbens och bolagets
marknadskommunikation idag. Huvudsyftet är förstås att stärka Arlandastads Golfs
varumärke och genomslag på golfmarknaden. Inga förändringar av hemsidan
föreslås för närvarande. Styrelsen beslöt att genomföra förslaget. Bolaget står
bakom förslaget och kommer att följa samma standard i sin
marknadskommunikation. Vi kommer att vara pragmatiska i genomförandet som
kommer att ske succesivt.


Ove sammanställa en utvärdering av årets Golfvärdskap som varit mycket
uppskattat av både gäster och medlemmar. Ove och Per tar fram beslutsunderlag
inför nästa års utformningen av denna verksamhet.



JP meddelade att Johan och JP representerar klubben vid UGFs höstårsmöte som
äger rum den 23 oktober i Uppsala. Golftinget i Uppland kommer att äga rum
lördagen den 8 november 09.00-15-00. Då skall vi i vanlig ordning utöver från
styrelsen vara representerade från flera av sektionerna. Inbjudningar till detta
kommer senare.



Avslutningsvis diskuterade styrelsen en del kring arbetsfördelning, tidplaner och
allt i övrigt som krävs inför årsmötet nästa år i form av årsberättelse och
årsredovisning för det gångna året samt verksamhetsplan inför nästa säsongs. Bland
annat utgår vi ifrån att verksamhetsplanen nästa år även skall presenteras i samma
form som i år det vill säga ett nummer i vår tidning. Ove håller i produktionen av
tidningen.



Nästkommande två styrelsemöten äger rum den 21 oktober och 10 december i
klubbhuset båda tillfällena 18.00.

Protokollet justeras

Jan-Peder Norstedt ordförande

Johan Söderberg, vice ordförande o kassör

Peter Östregård Junior- o Elitprogrammet

Ove Jungbeck Medlemsinformation

Rolf Ek Medlemsprogrammet

