Protokoll från styrelsemöte i Arlandasrad Golfklubb
Lokal :

Klubbhuset

Tid :

20 augusti 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 senaste två styrelsemöten justerades.

•

Johan informerade om det ekonomiska läget. Så här långt in i säsongen har
medlemsantalet stabiliserats nära årets slutliga nivå. Därmed kan vi konstatera att
intäktssidan ligger på budgetnivå. Den preliminära bedömningen är att kostnaderna i
stort kommer att följa, men i vart fall inte kommer att vara lägre än vad vi budgeterat.
Vid nästa styrelsemöte kommer vi att ha underlag för att göra en grov prognos av det
slutliga utfallet.

•

JP rapporterade från det ordförandemöte som i hölls Uppland Golfförbund den 7
augusti. Det finns bland klubbarna i Uppland en växande irritation och ett ökat
ifrågasättande över de höga medlemsavgifter som klubbarna betalat till Golfförbundet.
Hela golfsverige genomgår ett ekonomiskt stålbad där många klubbar blöder och
tvingas vidta alltmer desperata åtgärder för att överleva. Det är marknaden och
konkurrensen som styr den utvecklingen på klubbnivå. Golfförbundet berörs inte av
denna marknadsutveckling på samma sätt som klubbarna när det gäller den egna
organisationen. Ordförandekonferensen enades om att Uppland golfförbund skall
driva frågan om en ordentlig kostnadsöversyn av Golfförbundets verksamhet. Allt kan
inte vara lika viktigt i denna verksamhet och någon form av prioritering med syfte att
åstadkomma kostnadsbesparingar borde komma tillstånd. Golfförbundet omsätter
idag närmare 200 Mkr. De totala medlemsavgifterna uppgår till drygt 70 Mkr. Styrelsen
uttalade sitt stöd för den linje som vi genom UGF tillsammans med övriga klubbar
driver i denna fråga.

•

Styrelsen inledde planeringen av nästa års verksamhet med ett konstaterande att det
kan komma att kräva lite tuffare prioriteringar om vi skall kunna hålla verksamheten
inom den intäktsram som är möjlig att uppnå. Styrelsen beslöt att innan vi drar igång
det egentliga budgetarbetet kommer programansvariga och Johan att ta fram en
sammanfattande budgetbild som sen kan ligga tillgrund för styrelsens övergripande
överväganden och prioriteringar vid nästa styrelsemöte. Styrelsen beslöt vidare att när
vi sen går igång med den egentliga budgetprocessen kommer vi under Johans ledning
att ställa högre krav på att ansvariga för våra olika verksamheter ger lite mera kött på
benen när det gäller vilka kostnader man förutser. Detta är viktigt om vi sen i styrelsen
gemensamt skall kunna göra nödvändiga prioriteringar.

•

Vi planerar för att nästa årsmöte äger rum den 31 mars 2015, det vill säga samma
datum som i år. Detta datum är den senaste tidpunkt som stadgarna medger att
årsmötet äger rum. Vi tycker att det är bra att vara någorlunda nära säsongsstart när
årsmötet genomförs. Det ger också lite mera tid för att på samma sätt som i år hinna
ta fram en populärversion av nästa års verksamhetsplan form av vår tidning. Ove
håller i detta.

•

Vid förra styrelsemötet hade vi en idédiskussion om möjliga åtgärder för att stärka vår
rekryteringsposition i första hand när det gäller fullvärdiga medlemmar. I nuvarande
medlemskrets vore möjligheten för fullvärdiga medlemmar att ta med gäster till
rabatterat pris något som vi bedömer skulle uppskattas av många. Man kan givetvis
inte bara lägga till en sådan förmån utan att det kostar något. Det förslag som låg till
grund för diskussionen var att inför att Guldkort som fullvärdiga medlemmar skulle
kunna köpa och där den förmånen skulle ingå. I första hand är detta en fråga för
bolaget. Per och JP fick i uppdrag att diskutera frågan vidare. Det vi inte vet är hur
många som skulle köpa ett sådant kort. Pers förslag är att istället genomföra en
generell höjning av medlemsavgiften och para det med nya förmåner för fullvärdiga
medlemmar bl.a. att ta med gäster till rabatterad avgift. Det upp till bolaget att
återkomma i frågan.

•

Till grund för en huvudpunkt vid dagens styrelsemöte låg det material som Rolf hade
tagit fram för att belysa att vi uppträder med en ganska spretig framtoning i vår
marknadsföring. Detta är en fråga med storräckvid och som är lite svår att överblicka
konsekvenserna av om vi bestämmer oss för att vidta åtgärder. Styrelsen beslöt att
uppdra åt Per, Rolf och Ove att föra diskussinen vidare och återkomma till styrelsen
med förslag till hur vi går vidare.

•

Nästkommande två sammanträden äger rum den 17 september 18.00 och den 22
oktober 18.00 båda i klubbhuset

Protokollet justeras

Jan-Peder Norstedt ordförande

Johan Söderberg, vice ordförande o kassör

Peter Östregård Junior- o Elitprogrammet

Ove Jungbeck Medlemsinformation

Rolf Ek Medlemsprogrammet

