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Föredragningslista 18/11 2021  

för höstårsmötet 2021 
 

1 Fastställande av röstlängd för mötet 
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3 Fastställande av föredragningslista 
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 Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 

 Val av 
 a) klubbens ordförande för en tid av (1) år; 
 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; 
 c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en 
  tid av (1) år; 
 d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.  
  I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
 e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 
  utses till ordförande; 
 f) ombud till GDF-möte 

8 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
9 Övriga frågor (information och diskussion) 
10 Mötet avslutas 

 
 
 



Medlemsavgifter/Spelavgifter 2022 
   Avgift 2022  Avgift 2021 

Senior med spelrätt  5 700  5 600 

Senior utan spelrätt  6 700  6 600 

Greenfeemedlem med spelrätt 2 600  2 500 

Greenfeemedlem  2 600  2 500 

Studerande   2 500  2 500 

Junior 0–10 år  250  250 

Junior 11–16 år  800  800 

Junior 17 – 21 år  1 700  1 700 

Nybörjarmedlem år 1  1 000  1 000 

Nybörjarmedlem år 2  3 995  3 995 

Kampanj 2020/2021  5 700  3 995 

Kampanj 2021  5 700  3 995 

Kampanj 2022  3 995 

Stödmedlem   500  500 

Städavgift   400  400 

 



Verksamhetsplan 
 

Nybro Golfklubb – 2022 
 

Syfte 
 
Verksamhetsplanen ska spegla vad klubben planerar att genomföra under verksamhetsåret. 
 

Vision 
 
Klubbens vision är att kunna erbjuda en anläggning där medlemmar, gäster och personal ska 
trivas i en stimulerande och berikande miljö. Visionen har brutits ner i ett antal områden med 
målsättningar. 
 

Målsättningar 
 
Övergripande mål. 
 

 Att aktivt arbeta för att 2022 uppnå 1000 aktiva medlemmar. 
 Utveckla kommittéerna och deras verksamhet. 
 Aktivt undersöka och vidtaga åtgärder i frågorna kring utökningen av inre 

vattenskyddsområdet. 
 Att bibehålla en ekonomi i balans. 
 Att erbjuda medlemmar och gäster en trevlig restaurang samt en kiosk efter 9 spelade 

hål. 
 
Banan 

  
 Utveckla kvaliteten på banan med särskilt fokus på bunkrar och tees. 
 Uppdatera bevattningen med nya pumpar och nytt styrsystem med nytt 

bevattningsprogram. 
 Förbereda greenerna med mer underhållsarbete och stödsådd för att klara hårdare 

restriktioner i ett utökat inre vattenskyddsområde. 
 Utöka personalstyrkan under klippsäsongen för att kunna bibehålla banans höga 

kvalitet och klara det utökade arbetet med greenerna. 
 
Fastigheter/Klubbhusområdet 
 

 Genomföra en besiktning av klubbhus och shop/reception och därefter ta fram en 
åtgärdsplan och genomföra de behov som finns efter vad ekonomin tillåter. 

 
 
 



Klubbchef 
 

 Aktivt bearbeta och utöka antalet sponsorer/sponsorintäkter utefter 
marknadsgruppens riktlinjer. 

 Genomföra olika aktiviteter för att öka antalet aktiva medlemmar med särskilt fokus 
på ungdomar och damer. 

 Kontinuerligt informera våra medlemmar om klubbens verksamhet. 
 Utveckla verksamheten med olika event och andra aktiviteter så att klubben är en 

naturlig mötesplats för medlemmar och gäster med en väl fungerande restaurang, 
Shop/PRO och övriga verksamheter. 

 



Totalbudget för NGK + KMFAB år 2022 
    

Intäkter    
Medlemsintäkter      3 604 000    
Greenfee      1 000 000    
Sponsorer         500 000    
Startavgift tävling         200 000    
Range         400 000    
Övriga intäkter         573 000    
Summa intäkter      6 277 000    

    
Kostnader    
Personal -   3 187 620    
Hyra maskin/traktor -       512 000    
Bandrift -       819 000    
Övriga kostnader -   1 437 300    
Totala driftskostnader -   5 955 920    

    
Resultat drift         321 080    

    
Räntenetto                     -      

    
Resultat före avskrivningar         321 080    

    
Avskrivningar -       298 376    

    
RESULTAT            22 704    

 



Valberedningens förslag till styrelse 2022 
 

Ordförande Hans Sjögren Omval 1 år 

Ledamot Pär Sandgren 2022 

Ledamot Magnus Ekeros 2022 

Ledamot Helén Johansson 2022 

Ledamot  Thomas Elmqvist Omval 2 år 

Ledamot  Jörgen Nilsson Omval 2 år 

Ledamot Carl Eriksson Nyval 2 år 

Ledamot  Thomas Foleby Nyval 1 år 

Suppleant Gunilla Haraldsson Nyval 1 år 

Suppleant Gitte Algulin  Nyval 1 år 

 

 

Valberedningen gm Johan Lerbacka 


