Sidan 1 (3)

Protokoll från höstmöte 2014
Datum
Plats
Närvarande

2014-11-15
Klubbhuset
Se närvarolista (bilaga 1)

Ordföranden inledde mötet med en kort redovisning av medlemsutvecklingen i Sörmland och
klubben.

§1
Fastställande av röstlängd
Mötet är enligt stadgarna beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är när-varande
på mötet.
Beslutades att fastställa röstlängden enligt närvarolistan (bilaga 1).

§2
Fråga om mötet har behörigen utlysts
Enligt stadgarna skall kallelse jämte preliminär föredragningslista ske på klubbens hemsida senast
tjugoen (21) dagar före mötet. Föredragningslista samt eventuellt andra handlingar skall finnas
tillgängliga för medlemmarna på anvisad plats enligt kallelsen senast 8 dagar före möte.
Kallelse och föredragningslista publicerades på hemsidan 9 oktober. Information om datum för
mötet gavs i nyhetsbrev som utsändes med e-post den 14-15 oktober.
Medlemskategorier och avgifter, verksamhetsplan samt budget publicerades på hemsidan den 5
november.
Beslutades att mötet var behörigen utlyst.

§3
Fastställande av föredragningslista
Utöver vad som framgår av stadgarna har tillkommit punkten ”Information från Unipeg AB och
styrelsen”.
Beslutades att fastställa föredragningslistan.

§4
Val av mötesfunktionärer
Till mötesfunktionärer valdes
a) ordförande:
b) protokollsjusterare tillika rösträknare:

Matts Spångberg
Agneta Risberg
Tommy Risberg
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§5

Fastställande av medlemskategorier och årsavgifter, verksamhetsplan och budget för
2015
Redovisade ordförande;
a) medlemskategorier och förslag till avgifter 2015. Förslaget innebär några ändringar i benämning av
medlemskategorier, studentmedlemskap ersätts med ungdomsmedlemskap, nyteckning av
greenfeemedlemskap upphör och avgifter har förändrats i huvudsak marginellt.
Beslutades att godkänna medlemskategorier och avgifter för 2015 (bilaga 2).
b) förslag till verksamhetsplan för 2015.
Betonade ordförande vikten av att medlemmar ställer upp och hjälper till, särskilt i juniorkommittén
men också i medlems- och tävlingskommittéerna för att verksamhet enligt planen skall kunna
genomföras.
Beslutades att godkänna verksamhetsplan för 2015 (bilaga 3).
c) förslag till budget för 2015.
Beslutades att godkänna budget för 2015 (bilaga 4).

§6
Information från Unipeg och styrelsen
Informerade Unipegs vd Stefan Brikell om;
 bokningsstatistik från Unipegs anläggningar,
 läget avseende förvärv av fler anläggningar,
o har tecknat en avsiktsförklaring om samgående med Nynäshamns GK med 27+9 hål i
Körunda,
o har tecknat en avsiktsförklaring om samgående med Björklidens GK, som driver Bromma
Golf Course i Bromma med nio hål och Bodaholms Golf Course, ca 9 km norr om Märsta,
med 18 hål,
o har förhandlingar med ytterligare tre klubbar,
o Vidbynäs är inte aktuellt nu.
 att Unipeg Riviera på Sveavägen, mitt i Stockholm, öppnar i december, en
inomhusanläggning med 6 simulatorer,
 att ett nytt resebolag – Unipeg Travel – lanseras i slutat på denna månad,
 att rekrytering av ny pro pågår
 att rekrytering av platschef, gemensam för Riksten och Viksberg, pågår
 att Malin kommer att fortsätta att basa över receptionen också nästa år.
Informerade styrelsen om;
 Seniorgolfen
 Interna seriespelet
 Tävlingsverksamheten
• viss tävlingsverksamhet kan eventuellt samordnas inom Unipeg,
• tävlingsverksamheten kan utökas om fler medlemmar engagerar sig i TK.
 Juniorverksamheten
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§7
Övriga frågor
Efterlyste Carl-Eric Bäck ett bättre stöd från klubben till serielagen avseende klubbtröjor,
reseersättning och ersättning för luncher till gästande lag. Svarade ordförande att det är en
avvägning om hur klubbens resurser ska användas och att styrelsen valt att satsa på träning med pro
för serielagen.
Frågade flera om möjligheten till fler golfbilar och om hyresmöjligheten. Svarade Stefan Brikell att
Unipeg har ambitionen att skaffa fler bilar men att det hänger på möjligheten till garagering och
laddning samt att det också fortsättningsvis kommer att finnas möjlighet att köpa årskort för
golfbilshyra.
Påtalade flera att greenerna är för långsamma och ibland dåligt klippta på grund av slitna maskiner.
Stefan Brikell tog till sig synpunkterna.
Frågade Carlo Carinci om bansträckning på de sista nio hålen kommer att ändras till kommande
säsong. Svarade Stefan Brikell att det inte blir någon ändring men att det vore bra om det
genomfördes en test över en längre period.
Frågade ordförande, med anledning av den låga närvaron, om medlemmarna kan tänka sig att ta
bort höstmöte. Gav mötet styrelsen i uppdrag att utreda frågan och återkomma till årsmötet.

Avslutade ordförande med att meddela att årsmötet planeras till senare hälften av mars och att
motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari 2015.

Vid protokollet

Stellan Pihlemark
Sekreterare

Justeras

Matts Spångberg
Ordförande

Agneta Risberg
Protokollsjusterare

Tommy Risberg
Protokollsjusterare

