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Protokoll från höstmöte 2010
Datum
Plats
Närvarande

2010-11-17
Klubbhuset
Se närvarolista (bilaga 1)

I samband med mötets öppnande tändes ett ljus för klubbens revisor Hans Ryrberg, som avled
2010-07-27.
Ordföranden inledde mötet med en exposé över medlemsutvecklingen i SGF och SöGDF, kort
om klubbens intäkter nu jämfört med bästa år samt om Nya Södertälje GK, som avses bildas
sedan Golfalliansen AB har förvärvat golfbanan, klubbhus och andra byggnader inom
området.
§1
Fastställande av röstlängd
Möte är enligt stadgarna beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande 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 s. Föredragningslista samt eventuellt andra handlingar
skall finnas tillgängliga för medlemmarna på anvisad plats enligt kallelsen senast 8 dagar före
möte.
Kallelse fanns på klubbens hemsida 10-19 samt utsändes som nyhetsbrev med e-post 10-29.
Föredragningslista, medlemskapsformer och avgifter, verksamhetsplan samt budget fanns
tillgängliga på hemsidan 11-09.
Beslutades att mötet var behörigen utlyst.

§3
Fastställande av föredragningslista
Utöver vad som framgår av stadgarna har tillkommit punkterna ”Information från
Huvudstaden ” och ”Information från styrelsen ”.
Beslutades att fastställa föredragningslistan.
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§4
Val av mötesfunktionärer
Till mötesfunktionärer valdes
a) ordförande:
Matts Spångberg
b) protokollsjusterare tillika rösträknare: Anna-Greta Ekh
Christer Ekh

§5
Information från Huvudstaden
Orienterade Stefan Brikell och Jonny Eklund om;
• Ombyggnaden av hål 15,
o ny tee, 6x70 meter, byggs samt viss ombyggnad och dränering av bunkrarna
• Byte av pro,
o Stefan Hernström blir den pro som kommer att finnas som ansvarig på banan
• Restaurang/servering,
o har trots det ändrade utbudet gått med c:a 100’ kr i förlust
o överväger att till nästa år samordna reception och servering de tider då det är låg
beläggning på banan
• Vildsvinsstängsel
o stängslet är nu kompletterat
o färister behövs som ersättning till grindar
• Vattenledningen
o den sedan sommaren 2009 provisoriska vattenledningen grävs nu ned
• Golfvärdar
o har fungerat bra och de är uppskattade.
o avses att starta tidigare nästa år
• Förändringar i banutbudet 2011
o Avtalet med International och Brollsta förlängs inte
o Lindö GK bana har tillkommit (se bilaga 2)
Med anledning av vildsvinsfrågan beslutades att jaktintresserade söks via hemsidan och att
intresserade kontaktar Christer Ekh

§6
Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2010
Redovisade ordförande;
a) medlemskategorier och förslag till avgifter 2011
Beslutades att godkänna avgifterna för 2011 (bilaga 2).
b) förslag till verksamhetsplan för 2011.
Kompletterade Jan Björkman, om tävlingsverksamheten, Bennie Nilsson om juniorverksamheten, Björn Andersson om medlemsaktiviteter och medlemsvård och Carl-Eric Bäck om
marknadsföring.
Betonade ordförande vikten av att medlemmar ställer upp och hjälper till i de olika kommittéerna för att verksamhet enligt planen skall kunna genomföras.
Beslutades att godkänna verksamhetsplan för 2011 (bilaga 3).
c) förslag till budget för 2011.
Beslutades att godkänna budget för 2011 (bilaga 4).
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§7
Information från styrelsen
Redovisade Christer Ihse medlemsutvecklingen i klubben över åren och i jämförelse med
utvecklingen i Sverige. Av redovisning framkom att;
- antalet golfare minskat i Sverige de senaste 5 åren,
- klubben har tappat fler än snittet i landet av sina fullbetalande medlemmar medan
greenfeemedlemmarna fortsatt att öka,
- åldersprofilen på våra fullbetalande medlemmar är högre än snittet i landet,
- jämfört med 2009 har ca 500 medlemmar slutat men ca 400 nya har tillkommit. Störst
har omsättningen varit bland greenfeemedlemmarna,
- cirka hälften av dem som slutat har bytt klubb, resten har slutat spelat golf eller gör ett
uppehåll,
- de största avgångarna har skett till Vidbynäs och Kallfors med totalt ca 70 stycken
varav 25 fullbetalande (en hel del juniorer). Övriga avgångar är spridda över många
klubbar,
- många har i år uppgraderat sitt medlemskap till VIP-medlemsskap, vilket tyder på att
Huvudstadens erbjudande är attraktivt,
- många nedgraderar sitt medlemskap i takt med stigande ålder, exempelvis blir
fullbetalande medlemmar vardagsmedlemmar och vardagsmedlemmar blir
greenfeemedlemmar,
- vi har i år tappat många juniorer, vilket till delar kan bero på en sen etablering av en
ny juniorkommitté under våren.

§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes

Avslutade ordförande med att meddela att årsmötet planeras till den 17 mars och att motioner
till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari 2011.

Vid protokollet

Stellan Pihlemark
Sekreterare

Justeras

Matts Spångberg
Ordförande

Anna-Greta Ekh
Protokollsjusterare

Christer Ekh
Protokollsjusterare

