ÅRSMÖTE

Höstmöte torsdagen den 24 november 2016
Kl. 19.00 i Klubbhuset, HaningeStrand.
Välkomna!
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Kallelse
Datum:
Tid:
Plats:

torsdagen den 24 november 2016
kl. 19.00
Klubbhuset, HaningeStrands Golfklubb

Klubbens årsmöte är numera uppdelat i ett höst- respektive vårmöte för att på ett
effektivare sätt hantera årsplaneringen.
● På höstmötet tas beslut avseende nästa säsong (2017) med budget,
verksamhetsplan, medlemsavgifter och styrelseval.
● På vårmötet fastställs förra årets (2016) resultat och styrelsens ansvarsfrihet.
2016 års verksamhetsberättelser för klubben och kommittéer sänds ut i kallelsen.
Före mötet kommer vår nye klubbchef, Paul Youngman att presenteras. Vi hälsar Paul
varmt välkommen till klubben!
Under punkt 6 i föredragningslistan nedan kommer vi redovisa prognosen för 2016 års
resultat, klubbens likviditet och planerade investeringar.
● Prisutdelning klubbmästare 2016
● Information om säsongen 2017
Föredragningslista
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslistan.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt
budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7 Val av:
● klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen samt klubbens
representant i SGDF, för en tid av ett år;
● halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
● en revisor jämte suppleant för en tid av fyra år. I detta val får styrelsens
ledamöter och suppleanter ej deltaga;
● tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande i valberedningen;
● två representanter att företräda medlemmarna vid HaningeStrand GK AB
bolagsstämma.
8 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Motion A: Röd, Gul och vit flagga på green
Styrelsens förslag: Behandling och fastställande av förslag till visions- och
måldokument
9 Mötet avslutas
Övriga frågor, avtackning, information och diskussion.
Styrelsens förslag till medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget samt
valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på kansliet från och med
10 november.
VÄLKOMNA!

3

Styrelsens förslag till vision och verksamhetsinriktning med
mål för tiden 2017 – 2019 samt verksamhetsmål 2017.
Klubbens värdeord som ska genomsyra hela verksamheten och göras kända för alla,
styrelse, kommittéer och medlemmar.
Glädje
Engagemang
Öppenhet

Vår vision (vårt drömtillstånd)
Stockholms oas, där generationer möts, utvecklas och finner glädje och hälsa

Vår mission (vårt uppdrag)
På HaningeStrand välkomnas alla att spela, umgås och utveckla sitt intresse för en
bättre hälsa på en välskött anläggning i trivsam atmosfär.

Strategiska målområden till 2019:
Anläggning
Medlemmar
Verksamhet
Partners
Ekonomi

Målområde anläggning
Klubbhus
Mål 2019 - Klubbhuset ska senast 2019 ha funktionsenliga lokaler för god service, bra
arbetsmiljö, utökad restaurangkapacitet samt välkomnande hygienutrymmen.
Mål 2017 – Inför säsongen 2017 ska klubbhusets toaletter renoveras samt tillföras
nytt porslin. Ett nytt arbetsrum ska byggas för tillträdande Klubbchef.
Investeringsplan för övriga delar av klubbhuset i enlighet med mål 2019 ska utarbetas
och beslutas senast 2017.
Finish
Mål 2017 – Under säsongen 2017 ska resurser tillföras som garanterar en hög finish
på samtliga ytor i och runt klubbhus, kring övriga byggnader, gångvägar samt efter
infart och klubbens parkeringsytor.
GEO-certifiering
Mål 2017: En förstudie ska göras avseende framtida GEO-certifiering i avsikt att
maximera klubbens sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för en hållbar
utveckling.
Masterplan
Mål 2019: Förarbeten och investeringsplan för framtagande av Masterplan för
golfbana och träningsområden ska utarbetas fram till 2019.

4

Gropen
Mål 2017: Gropen vid parkeringen ska inför säsongen 2017 röjas så att ytan kan
användas för aktiviteter samt under säsongen skötas regelbundet enligt fastställd
skötselplan.
Under året ska plan tas fram för områdets framtida användning.
Områden utanför spelytor
Mål 2017: Fortsatt röjning av ytor i anslutning till golfbana och övningsområde ska
ske enligt fastställd plan för att lyfta fram enskilda träd och att anläggningen i sin
helhet får en mer parkliknande karaktär.

Målområde medlemmar
Barn och ungdom
Mål 2017: Resurser ska tillskapas för implementering av ”Golfäventyret för barn”,
såväl vad avser ledarutveckling, material och spelytor.
Mål 2017: Under året ska en plan utarbetas för vilken inriktning klubben
fortsättningsvis ska ha avseende barn- och ungdomssatsning.
Mål 2019: Fastställd plan ska verka fullt ut senast 2019.
Medlemskategorier
Mål 2017: Under året ska förslag utarbetas på framtida medlemskategorier som ska
vara marknadsanpassade och möjliggöra betydande förstärkning av medlemsintäkter.
BSS – barn i behov av särskilt stöd
Mål 2017: Under året ska en plan utarbetas i samråd mellan klubben och Haninge
Kommun hur vi kan erbjuda en välkomnande miljö för barn i behov av särskilt stöd,
vilka investeringar som krävs och hur kommunen eller andra organisationer kan bidra
ekonomiskt och resursmässigt.
Mål 2019: Implementering av verksamhet för barn i behov av särskilt stöd enligt
utarbetad.

Målområde verksamhet
Vintersektion
Mål 2017: Under året ska en plan tas fram och en sektion bildas med uppgift att
utarbeta regelbundna aktiviteter under icke golfsäsong.
Kommittéer
Mål 2017: Under året ska en framtida önskvärd kommittéorganisation fastställas samt
ett stimulanspaket tas fram för att attrahera fler att engagera sig ideellt i och med
dessa kommittéer och dess frågor.
Kommunikation
Mål 2017: Under året ska arbete fortsätta med hur vi kan och bör kommunicera såväl
internt med klubbens medlemmar som externt mot övriga intressenter och presumtiva medlemmar för att öka medvetenheten om och sprida kunskap kring
HaningeStrand, vår verksamhet och vår miljö.
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Träningserbjudande
Mål 2017: Inför och under 2017 utarbeta fler och konkurrenskraftiga träningserbjudanden för att stärka medlemmarnas golfkunskap och erbjuda utbildning till nya
golfare och medlemmar.

Målområde partners
Haninge kommun
Mål 2019: Fram till 2019 ska en successiv och målinriktad kommunikation ske med för
klubben viktiga beslutsfattare inom Haninge kommun för att stärka klubbens identitet
som en viktig samarbetspartner.
Andra golfklubbar
Mål 2017: Inför och under 2017 ta fram ett erbjudande med andra Södertörnsklubbar
för medlemmar som önskar fler spelplatser samt ta initiativ till möten med potentiella
samarbetsklubbar för att utarbeta fortsatta utvecklingsområden.
Ekonomi
5 % vinstmarginal
Mål 2019: Ha som målsättning att klubbens finansnetto i genomsnitt motsvarar 5 %
av koncernens omsättning, sett över en 3-årscykel.
Prissättning
Mål 2017: Under 2017 och inför 2018 ta fram en prissättningsmodell för fastställda
medlemskategorier och sponsorpaket som attraherar till medlemskap och samarbeten
samt är konkurrenskraftig gentemot närliggande golfanläggningar.
Öka medlemsintäkter
Mål 2019: Utöka medlemsantalet så att medlemsintäkterna totalt ökar med minst 15
% jämfört med medlemsintäkterna för 2016.
Mervärde medlemskap
Mål 2017: I samband med utarbetande av nya medlemskategorier 2017 tillse att varje
kategori upplevs ge ett mervärde utifrån aktuell prissättning.

/Styrelsen
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Operativ verksamhetsplan för 2017
Kansli – Reception – Shop
Vår nye klubbchef, Paul Youngman, kommer att ha det operativa ansvaret för
klubbens och HaningeStrand Golfklubb AB:s verksamhet från 1 december 2016. Paul
har uppdraget att förverkliga den 3-åriga verksamhetsplanen.
Som tidigare är dessutom Claes Bergerbrant anställd som kansli- och receptionsansvarig. Liksom tidigare år läggs bokföring och fakturahantering ut på extern
ekonomikonsult med ca 6 timmar/vecka.
Tidsbokningen och shopen kommer i huvudsak att ha öppet måndag till torsdag
mellan 08.00-18.00, fredag 08.00-17.00 samt lördag, söndag och övriga helgdag
mellan 08.00-16.00. Övrig tid gäller skriven bollränna.
Instruktörer – Shop
Rikard Näslund fortsätter att driva shop- och träningsverksamheten på HaningeStrand
GK 2017. Rikard och hans assistenter planerar följande för 2017;
Fortsätta med träningskortet dag samt utöka möjligheter för gruppträning med olika
teman.
Satsningen på prova-på kurser och nybörjarkurser samt riktade erbjudanden till
medlemmar i olika kategorier fortsätter 2017.
Restaurangen
Restaurangens fortsatta drift för säsongen 2017 är i skrivande stund ej fastställt.
Vidare information kommer att presenteras på höstårsmötet.
Banan
Daniel Johansson kommer att vara Course manager på HaningeStrand Golfbana och
svara för den dagliga skötseln av vår bana. Till sin hjälp kommer Daniel att ha Magnus
Lundell samt inhyrd banpersonal.
Greenfeespel
Ordinarie greenfee kommer att vara 450 kr på vardagar samt 550 kr på helger. Gäst
till medlem erhåller 100 kr i rabatt och rabatten gäller alla gäster i en medlemsboll.
Samarbeten med grannklubbar på Södertörn
Ett flertal alternativa samarbetsformer har diskuterats och diskuteras fortfarande inför
2017. Mer information om vad som kommer att gälla 2017 presenteras på höstårsmötet.
Greenfeeutbyte
Under år 2017 kommer vi att ha greenfeeutbyte med de flesta av de klubbar som vi
hade utbyte med 2017.
Medlemsinformation
Klubbens hemsida hålls uppdaterad med information. Klubben har även en
Facebooksida och vidare skickas Nyhetsbrev ut för att informera och påminna om
aktuella aktiviteter. Se till att du har rätt e-postadress i GIT registret, uppdatera via
”min golf” eller genom att kontakta kansliet.
/Styrelsen
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Kommittéernas verksamhetsplan 2017
Tävlingskommittén

Preliminär plan för klubbtävlingar 2017.
April/Maj:
Städtävlingen beror på när banan öppnar (kanske 29 april)
Hjärnslaget torsdag 25 maj (Kristi Himmelsfärdsdag)
Sunbirdie Classic beror på om de vill komma tillbaka och lediga datum i deras
planering)
Juni:
VW Master lördag 3 eller 10 juni
Maxi Cup lördag 10 eller 17 juni
(20 års jubileum för tävlingen hos oss och 20 år sedan Ica Maxi
öppnades i Haninge)
Juli:
KM Foursome lördag eftermiddag 1 juli
Augusti:
Call a boy lördag eftermiddag 5 aug.
KM Herr och dam förslag 36 hål lördag med cut, 18 hål söndag, helgen 19‐20 aug. ?
Ryds Glas söndag 27 aug ?
September:
Krögargolfen söndag 3 sept.
Stora Sponsorgolfen torsdag 7 sept.
Pro´s Prize lördag 9 sept.
Oktober:
Funktionärstävlingen lördag 7 okt.
/Robert Bengtsson, ordförande tävlingskommittén

Veterankommittén

Preliminär verksamhetsplan för HSGK:s Veteraner år 2017.
Deltagandet i Veteranernas onsdagsspel ökade under 2016 med cirka 30 %, 1 082
spelade tävlingsronder mot totalt 800 stycken 2015. Även ett antal nya spelare har
tillkommit (se detaljer i Verksamhetsberättelsen 2016). Utvecklingen har alltså varit
mycket positiv och alla verkar uppskatta Veteranernas tävlingar och då inte minst den
sociala delen under och efter tävlingarna. Betydligt fler än tidigare år har stannat till
prisutdelningen och då också mycket beroende på den goda lunch som restaurangen
serverat.
En av anledningarna till den ökande verksamheten är också att informationen ut till
alla Veteraner har förbättrats genom ett antal Nyhetsbrev.
Under 2016 har det ibland blivit problem med starttider då flera deltagare än planerat
anmält sig. Givetvis kan det inte bli hur många som helst i veterangolfen och vi måste
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sätta någon form av ”tak” och då förslagsvis vid 60 deltagare (15 stycken 4-bollar).
För säsongen 2017 föreslår vi att starttid reserveras för 15 bollar (7.50--10.20) varje
onsdag. Lottningen för onsdagsgolfen görs varje måndag förmiddag och direkt efter
denna lottning kan de starttider som inte behövs återlämnas till receptionen.
Vi avser att bedriva verksamheten på samma sätt som under 2016 med
onsdagstävlingar, Fyrslaget samt även vid något tillfälle då vi har lagtävling byta bana
med Husby GK. Till detta kommer även matchspel som skall genomföras under
sommaren samt Veteran-KM under 2 dagar i september.
Höstresa till ett varmare land planeras att ske under oktober-november och eventuellt
också kommer i början av säsongen en kortare resa 2-3 dagar till någon närbelägen
bana i Sverige att anordnas.
Ett detaljerat spelprogram kommer att göras upp i god tid före säsongstart och detta
kommer att läggas ut på hemsidan samt utsändas som Nyhetsbrev till alla veteraner.
/Åke Samuelsson, ordförande veterankommittén

Juniorkommittén

Preliminär verksamhetsplan 2017 för Juniorkommittén.
Träningen inleddes inomhus i början av januari i år igen. I stort sett samma gäng som
förra året som tränar men många nya knattar. Träningen utomhus börjar söndagen
30 april (om vädret tillåter så kanske vi börjar någon vecka tidigare), med uppehåll
under juli månad och sedan kör vi igång igen 13 augusti som avslutas 1 oktober med
avslutning 8 oktober. Vi planerar att ha samma upplägg som förra året med träningar
två dagar i veckan då vi tycker det fungerat väl. Vi kommer även skapa en tävlingsgrupp med extra fokus för de som tävlar vilket innebär en extra träning per vecka för
dem. Sedan har vi en idé att göra en tjej satsning och om möjligt att starta en
tjejgrupp, beroende på hur många tjejer som vi får in i träningen.
Även 2017 åker vi på träningsläger, men inget bokat med förslag 8-10 april (Påsklov)
eller 29 april-1 maj (Valborg). Vår plan är att killarna och tjejerna som tävlar ska få
sig en riktig genomkörare innan första tävlingshelgen som är i början av maj månad.
Målet är att få med ca 16 juniorer.
Vi har inte spikat datum sommarläger ännu men 18-21 juni som är SGDF
rekommenderade ”lägervecka” dvs. tävlingsfritt. Det är midsommarveckan och vår
tanke är att fortsätta succén som tidigare med militärtält på HaningeStrand. Eftersom
intresset var stort förra året kommer vi behöver planera mer i detalj kring grupper
och träning mm. Sedan planerar vi för två uppsamlingstillfällen för att samla ihop
juniorerna i början av augusti för förberedelser till höstens tävlingar och Göteborgs
Golf Cup och förhoppningsvis slutspelet i år igen Lilla Stockholmsligan.
Vår förhoppning är att vi fortsätter öka antalet tävlande juniorer i år. Det känns bra
då juniorernas egna målsättningar är högt satta, så är inställningen är det inget fel
på. Tävlingar som arrangeras av förbundet som Skandia, Minitour, Rookie, Distrikt och
Regional hoppas vi på att flera deltagare i år, även om förra året var mycket bra. Nu
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har vi fått igång många nya unga som kan ta mer ansvar i år och vi tror att detta gör
att fler unga tar steget upp i år och provar på Minitouren och kanske Rookie tour. Vi
har fått igång en riktigt bra laganda i klubben och detta tror vi smittar av sig på våra
yngsta deltagare som vill prova på tävlingar och fler som tränar. Lagtröjorna har
skapat teamkänsla och ny lagtröja kommer tas fram även i år! Planer att ta fram en
kollektion som man kan köpa för en billig peng då pikétröja kan vara kallt på vår och
höst.
Lilla Stockholmsligan är ett självklart mål och nå slutspel. Förra året fick vi ihop 2 lag
fast det blev mer många nya som fick tävla för första gången. Under
Inomhusträningen beroende på antal deltagare bestämmer vi om vi kör med 2 lag
resp. 1 lag. Däremot kanske vi anmäler oss i år till Future League eller liknande
lagtävling för våra äldre juniorer
Vi öppna och hoppas att det kommer förslag på samarbeten mellan andra klubbar om
olika upplägg för att öka träning, gemenskap och tävlingar.
Sedan är årets höjdpunkt Göteborgs Golf Cup 2017 (Vecka 32) är ett måste och vi
kommer åka med 2 st lag. Göteborgs Cup är en fantastisk tävling/turnering 6 manna
lag som spelar matchspel över 9 hål, två matcher om dagen och Liseberg etc. Förra
året var ett stort intresse kring denna turnering och kanske behövs ytterligare 1 lag
anmälas p.g.a. det höga intresset. Det är också viktigt att få med sig ledare och
föräldrar till denna tävling för att kunna lösa all logistik mm.
/Stefan Jonsson och Peter Jonsson, juniorkommittén

Damkommittén
Preliminär verksamhetsplan damkommittén 2017.
VÅRMÖTE: i april.
Första TRÄFFEN inför vårsäsongen då vi träffas och delger information om tävlingar
golfkurser, och vad som kommer att hända för Damer 2017. Vi brukar ha modevisning
av vårens golfkläder, lotteri och äta något lätt. Inbjudan sänds ut via mailen i god tid
före träffen.
DAMRESA: planeras i maj. 32 st spelare max
Vi åker gemensam buss till annan golfklubb, spelar golf, äter gott och umgås över
helgen. Ett bra sätt att lära känna varandra bättre. Information kommer så fort resans
mål fastställts.
MÅNDAGSGOLF: Startar i maj, tee-off kl 17.30 - 18.00.
Alla Damer är välkomna. Anmälan sker på golf.se eller till klubben, tiden är reserverad
för endast Damer. Vi spelar 12 hål och har en liten tävling varje gång. Det är alltid
någon ansvarig på plats för att ta hand om alla glada tjejer som kommer för att ha
trevligt och träffas en stund och för att lära känna varandra.
HANINGETRIANGELN: Damtävling mellan golfklubbarna Haninge GK, Husby GK och
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HaningeStrand GK. Husby GK vann 2016. Spelformen är Foursome 2-mannalag.
Begränsat antal lag (10 från vardera klubb) deltar. Anmälan görs i Receptionen på
klubben alt. på lista uppsatt i foajén i god tid innan tävlingen.
NATIONELLA DAMDAGEN: kring månadsskiftet juli-augusti.
Stor Damtävling på vår klubb som anordnas av Damkommittén med hjälp av frivilliga
funktionärer på klubben. Tävlingen är öppen för alla Damer. Spelformen är bästboll 2mannalag. Det är A, B och C Klass. Bjud gärna in en golfvän från någon annan klubb
att spela med reducerad för greenfee för icke medlemmar. ANMÄLAN GÖRS PÅ
GOLF.SE. Det går även att anmäla sig ensam, så försöker vi hjälpa till att hitta en
partner.
MATCHSPEL: Trevlig tävling över hela säsongen med en avslutande tävling på hösten
för alla som deltagit. Då har vi även prisutdelning för vinnarna i A och B-matchen.
Anmälan görs på Vårmötet eller till Tina (070-7655612)
SERIESPEL: vi hoppas kunna delta med de 3 damlag som vi tidigare gjort, D30, D50
och D60.
/Ann-Christin Rylin och Tina Bergerbrant, Damkommittén

Media- och marknadsgruppen
Preliminär verksamhetsplan media- och marknadsgruppen 2017.
Media- och marknadskommittén, förkortat till m&m gruppen, startades 2016. Dels för
att webb- och nyhetsbrev tidigare i huvudsak skötts av klubbchefen. Men framför allt i
syfte att underhålla och förbättra klubbens alla kommunikationskanaler till
medlemmar och externt, samt samordna marknadsaktiviteter. Inför 2017 avser
gruppen i samråd med nye klubbchefen att fokusera på följande;
- Fortsatt förbättring av hemsidan för att lyfta fram aktuell information på
enklaste sätt samt tillgänglighet för olika skärmstorlekar.
- Fortsatt utveckling av vår Facebooksida ska ske för att snabbt nå ut med
aktuella budskap till målgrupper som nyttjar sociala medier.
- Ge ut nyhetsbrev i digital form enligt fastställt utgivningsschema och sprida
information till ännu fler att inkomma med förslag på nyheter.
- Utveckla nyhetsbrevet så det även görs tillgängligt till externa läsare.
- Möjliggöra hänvisningsskyltar för klubb och restaurang vid infarten
- Undersöka möjliga marknadsplatser och ansvara för genomförande av events i
syfte att sprida kunskap om klubb och medlemskap
- Var behjälplig i att marknadsföra klubbens 25-årsjubileum
- Idéskapare för olika events
- Bidra med marknadsföring av Svenska Golfförbundets satsning på Golfens Dag
- Bistå kommittéer, personal och styrelse i olika marknadsföringsåtgärder.
Vi behöver fler intresserade som kan bidra med tid och erfarenheter inom remarketing, PPC, Google Adwords, CRM och sånt som hör digital marknadsföring till.
Våra verktyg idag är Apsis och Wordpress.
/Lotta Hansell, Marie-Louise Blomqvist etc, m&m
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Fastighetskommittén

Preliminär verksamhetsplan för fastighetskommittén 2017.
Uppdrag
Kommitténs uppdrag är att utveckla och förädla klubbens fastigheter samt fastställa
behov av reparationer och underhåll på kort och lång sikt.
Mål
- Att skapa ändamålsenliga utrymmen för klubbens verksamhet
- Att utifrån ett miljöanpassat perspektiv skapa väl anpassade inom-och
utomhusmiljöer för personal, medlemmar och gäster.
Fastighetskommittén har haft 5 möten under året.
Vi har åtgärdat de uppgifter som vi redovisat i underhållsplanen
Undertaket i köket
Disken med underskåp
Golv i köket har delvis åtgärdats
Avloppsanläggningen har setts över
Underhåll 2017
- Nytt arbetsrum för klubbchef. Del av herrarnas omklädnadsrum nyttjas.
- 3 st WC renoveras med klinker, kakel samt porslin
- Stödben till ranchnäten så att de ej hänger på marken
Under fortsatt utredning 2017;
- ombyggnad kioskdelen
- restauranglokalen
/Stefan Gaterud, ordförande fastighetskommittén
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Förslag till årsavgifter och greenfee för säsongen 2017
Årsavgifter
Medlemsavgift – samtliga medlemmar

600 kr

Spelavgifter (inklusive 6 % moms):
Senior fulltid (30 år och äldre)

495 kr/månad

Senior vardag

345 kr/månad

Senior yngre fulltid (22-29 år)

2 995:-

Flexmedlem large

3 000:-

Flexmedlem medium

2 000:-

Flexmedlem small

900:-

Greenfeemedlemskap

695:-

Greenfeemedlemskap 10-ronder

2 650:-

Äldre juniorer 16 - 21 år

2 095:-

Yngre juniorer 0 -15 år
Non-resident, distansmedlem

395:2 095: -

Spelavgift familj med två fullvärdiga seniormedlemmar
med två juniorer eller fler
11 995:Medlemsavgift, passiv

600:-

Medlemsavgifter för 2017 faktureras under december 2016. Fakturering sker från
klubben till samtliga medlemmar med spelrätt, d.v.s. senior fulltid och senior vardag.
Spelavgifter och medlemsavgift för övriga medlemskategorier för 2017 faktureras
under januari 2017 med förfallodag 28 februari. För medlem senior fulltid och senior
vardag finns möjlighet att utan extra kostnad få spelavgifterna uppdelade så att de
betalas via autogiro 12 månader från den 1/1 till den 31/12 2017.
OBSERVERA! Medlem senior fulltid samt senior vardag är tillika spelrättsinnehavare i
HaningeStrand GK. Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade
spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november 2016 ansöker
om och beviljas passivt medlemskap för 2017.
Greenfee
Seniorer: vardagar 450:- och helger 550:Juniorer: 200:- alla dagar
Gäst som spelar med medlem erhåller alla dagar 100 kr rabatt på ordinarie greenfee.
Gäller alla gäster i bollen.
/Styrelsen
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Budgetram för 2017

*Prognosen för 2016 är under framtagande och redovisas på mötet.
Hur vi hanterar investeringar som bunkerbyggnation, ombyggnad etc går vi igenom på
mötet.
Budgeten 2017 bygger på följande antaganden;
●
●
●
●

Intäktsbudget avseende spelavgifter är osäker i nuläget.
Kostnad för viltsvinsstaket är inkluderat i kostnad för banan.
De utgifter som inte aktiveras avseende ombyggnation av klubbhus belastar
fastighetskostnaderna.
Restaurangen är inte inkluderat då förhandling pågår om att förlägga den i
extern regi.

Björn Johannesson, skattmästare
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Motion A:
Röd, gul och vit flagga på green

Styrelsens kommentar:
Då beslut togs om att införa avståndsmarkeringar från 100 respektive 150 m till
Flaggan, överläts ansvaret till klubbchef och Course Manager att avgöra val av flaggor
och vad som var mest praktiskt ur arbetssynpunkt. Tanken var och är att komplettera
med flaggplaceringsmall på samtliga par 3-hål. Provtavla som togs fram har dock ej
hållit avsedd kvalité. Alternativa tavlor har av kostnadsskäl ej ännu kunnat inhandlas.
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
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