Protokoll från styrelsemöte i Arlandastad Golfklubb
Lokal:

Klubbhuset

Tid:

Tisdag 18 augusti 2015

Närvarande:

Jan-Peder Norstedt, Ordförande
Johan Söderberg, vice ordf. och kassör
Peter Östregård
Ove Jungbeck
Jari Hållman
Bo Bergman
Mona Wågberg (del av tid)
Per Karlsson (adjungerad)

Frånvarande

Stefan Ståhl

1. Ordföranden hälsade välkommen till mötet.
2. Dagordningen för möte fastställdes.
3. Protokoll från föregående styrelsemöten justerades.
4. Kommande styrelsemöten
29 sept 18.00. (Mona för protokoll)
3 november kl 18:00
8 december kl 18:00
5. Det ekonomiska läget
•
•
•

Har varit förhållandevis låg aktivitet sedan senaste styrelsemötet. Klubben har
betalt drygt 80 tkr och haft intäkter på ca 100 tkr. Enligt uppgift ska det komma
ytterligare en faktura om ca 35 tkr avseende träningsavgifter.
Med detta i beaktande ser ekonomin stabilare ut för tillfället, och om inget
oförutsett dyker upp räknar vi med att landa på budget.
Kassabehållningen är ca 300 tkr

6. Marknadsoffensiv 2016 start september
Frågan om hur vi bäst ska möta den marknadskonkurrens som fortsatt gäller på den
överetablerade golfmarknaden har sedan länge ventilerats i styrelsen och med
bolaget. Många idéer och modeller för vad som vore bästa lösningen sett både
utifrån nuvarande medlemmars och presumtiva nya medlemmars perspektiv har
diskuterats.
Nu är vi framme vid den tidpunkt då beslut måste tas inför nästa års
medlemsrekrytering och som om allt går i lås kommer att inledas senast den 1

september. Utifrån alla diskussioner som förts presenterade Per Karlsson en konkret
skiss på medlemsformer och avgiftsnivåer. Efter genomgången ställde sig styrelsen
bakom den presenterade skissen. För nuvarande spelrättsinnehavare innebär
förslaget inga avgiftsförändringar.
Närmast kommer bolagets styrelse att behandla frågan och fatta ett slutgiltigt beslut
därefter inleds nästa års medlemsrekrytering. Vi går inte närmare in på detaljerna i
förslaget eftersom det inom kort presenteras offentligt. Vi vill bara notera i
protokollet att avgiften till klubben är oförändrad utom när det gäller en av de nya
medlemsformerna. Frågan om hur klubben kompenseras för detta diskuteras vidare
mellan JP, Johan och Per, men det är inget som har avgörande betydelse för
genomförandet förslaget.
Diskuterade hur att hantera medlemsavgifterna för juniorerna inför 2016, och förslag
att dela upp avgiften såtillvida att alla juniorer endast betalar en medlemsavgift och
att träningsavgiften betalas direkt till Pro:n för de som vill vara med i
träningsverksamheten.
Kommer att ta upp denna fråga i juniorsektionen, och återkomma med förslag.
I samband med detta kom frågan upp hur att definiera vad som är Elit-gruppen i
klubben, och vilka som omfattas av detta, och vad klubben ska erbjuda denna grupp i
form av träningar.
Denna fråga hänger samma med frågan om träningsavgifterna, så tar även denna
diskussion i samband med medlemsavgiftsfrågan.
7. Kort avrapportering Herr, - Senior, - Junior och Elit om status och ansvarsområden.
Herrsektionen
Herrsektionen har spelat klart seriespelet för säsongen för grupperna H45 och H30.
H45 lag 1 kom fyra i sin division och blir kvar där.
H45 lag 2 ligger i lägsta divisionen, men har inte fått slutlig resultatrapportering ännu.
H30 hade problem att få ihop spelare till alla omgångar, så laget var tvungna att avstå
från 2 omgångar (av 4) men genom att det endast finns en division här är laget kvar.
Herrsektionen har arrangerat träning för Javier till en självkostnad av 1 000 kr per
person.
Herrsektionens seriespelare omfattar ca 35 spelare.
Seniorsektionen (Herr)
Seniorsektionen har ett lag representerat i UGF seriespel med totalt 7 lag. 2
omgångar är spelade. Sektionen har bl.a. åkt på sociala resor golfresor.
Torsdagsgolfen pågår för fullt och antal deltagare ligger mellan 30-40 spelare varje
gång.
Seniorsektion (Dam)
Ingen avrapportering detta möte.
Junior – och elitsektionen

JSM-lag omgång 1 genomfördes på klubben den 25 juli.
Tyvärr blev det endast tre klubbar som deltog, men arrangemanget blev lyckat, och
Gävle GK och Arlandastad GK gick vidare till omgång 2.
En kort rapport har skickats ut separat till styrelsen angående detta, men
sammanfattningsvis gjorde våra juniorer en mycket gedigen insats, även om man inte
kvalificerade sig till tredje omgången.
Vi får besök av en representant från RF och en från SGF nästkommande vecka, för att
förevisa vår anläggning och verksamhet, och detta i samband med att vi äskat om och
erhållit bidrag för vissa aktiviteter.
Söndag den 30 augusti avhålls Arlandastad Junior Open för klubbens juniorer, där alla
juniorer kan delta i tre olika klasser.
Elitlaget spelade Seriespel i mitten på juli, och gjorde en mycket bra insats och kom
på 6:e plats, vilket innebär att laget spelar vidare i division 1 även nästkommande år.
Tävlingsverksamheten
Kräftgolfen avhölls nu i helgen (15 augusti) med mycket lyckat resultat.
Färggolfen som är nästa klubbtävling den 29 augusti har tyvärr dåligt med
anmälningar, och blir det inte fler under nästkommande vecka, kommer denna
tävling förmodligen att ställas in.
Inför 2016 bör det finnas en person i styrelsen som är tävlingsansvarig.
8. Ökar vårt LOK-stöd med den nya mobilappen
Då Stefan Ståhl ej kunde närvara vid styrelsemötet, kommer Peter att prata med
Stefan om detta, och se vad status är.
9. UGFs ordförandekonferens september.
Den 21 september kommer denna att avhållas på Arlandastad

10. Övriga frågor.
-

Vid protokollet
Peter Östregård

Protokollet justeras
Jan-Peder Norstedt, ordförande

Johan Söderberg, vice ordf. o kassör

Peter Östregård, Junior- o Elitprogrammet

Jari Hållman, Herrsektionen

Ove Jungbeck, Medlemsinformation

Bo Bergman, Seniorsektionen

Stefan Ståhl, Tävlingssektionen

Mona Wågberg

