
Dagordning för Finspångs golfklubbs höstmöte 2016-11-30 
 

 

§1 Mötets öppnande 

 

§2 Fastställande av röstlängd för mötet 

 

§3 Fastställande av föredragningslista 

 

§4 Mötesfunktionärer: 

     a) val av mötesordförande. 

     b) val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll 

     c) anmälan av styrelsen utsedd sekreterare. 

 

§5 Beslutsärenden 

     a) Verksamhetsplan 

     b) Medlemsavgifter 

     c) Budget 

 

§6 Fyllnadsval av ordförande till årsmötet våren 2018 

     Valberedningens förslag är Ulrik Bergmark.  

  

§7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna frågor 

      

§8 Övriga frågor 

     a) Utskick via GIT från nära samarbetspartners till våra medlemmar. 

 

§9 Mötets avslutning 
 

 

Valberedningens förslag till ordförande: 

Föreningens nuvarande ordförande Lars-Axel Gustafsson har begärt att bli befriad från sitt uppdrag. Lars-Axels 

mandattid går ut vid årsmötet våren 2018. Därför skall höstmötet göra ett fyllnadsval av ny ordförande från 

dagens datum fram till årsmötet 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens förslag till mål och verksamhet för år 2017 
 

Övergripande mål 

 
FiGK ska erbjuda sina medlemmar en idrotts – och rekreationsanläggning som motsvarar högt ställda krav. 

Banans tillgänglighet och klubbens allmänna servicenivå och standard skall under 2017 bibehållas.  

Vi har under ett antal år minskat i greenfee och stugintäkter så vi beslutade i oktober att göra ett 

kampanjerbjudande för 2017. 

Styrelsen har antagit Mål och Visionsplan för 2017-2021(se bilaga2)  

En framtidsgrupp har bildats som kommer att arbeta med olika uppdrag från styrelsen. 
 

 

Plan och målsättning inom klubbens olika verksamheter 

 

2:1 Bankommittén 
Bankommitténs mål är arbeta för att vi ska ha en bana som tilltalar alla kategorier av spelare.  

Under 2017 kommer åtgärder att vidtagas för att förbättra snabbheten på greenerna.  

En stor inventering av samtliga hål på 1-18 kommer att göras.  

Varje hål får en 5-årsplan över planerad utveckling. 

Fortsatt satsning på att förbättra tee' s.  

Göra en investeringsplan för maskinparken.  

Stötta onsdagsgruppen för att fortsätta sitt stora ideella arbete.  

 

 

2:2 Damkommittén  
Damkommitténs målsättning under 2017 är att erbjuda spel- och träningstillfällen samt social samvaro med 

golfdamer. Ambitionen för nästa år är att få kontakt med nytillkomna damgolfmedlemmar. 

Under 2017 kommer vi att utveckla och förändra vissa delar av våra aktiviteter. Vi vill uppmuntra till 

gruppträning med Pro vid några tillfällen under säsongen. Vår ambition är att få fler damer att våga delta och 

tävla. 

Vi avser att informera damerna om våra aktiviteter kontinuerligt under säsongen via sociala medier samt i 

klubbrummet. 

Damkommittén uppdaterar och lägger ut information på sin del av hemsidan själva. 

Under året påbörja arbetet med att få till en nationell damdag.  

Vi är representerade i NÖGD (Nätverket för Östergötlands golfdamer), som vill tydliggöra damgolfen i distriktet 

genom att bl.a. arbeta för:  

– att en dam ska sitta som damrepresentant i ÖGF styrelse.  

– kontakter med andra distrikt – klubbar  

– press, reklam, sponsorer 

– att varje år skapa ett spelschema för fyra deltävlingar av NÖGD:s Dam Tour, som är både en individuell 

tävling och en lagtävling där de tre bästa resultaten räknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2:3 Junior/elitkommittén 

Kommitténs målsättning är att bedriva juniorverksamhet som ger alla juniorer möjlighet att: 

-Börja spela golf 

-Träna golf utifrån sin egen nivå och ålder 

-Utvecklas som person 

-Trivas på golfklubben 

-Möjlighet att tävla i golf 

Genom lämpliga aktiviteter och tillvägagångsätt har kommittén följande idrottsliga mål 2017: 

-Minst 50 aktiva knattar/juniorer fördelade i olika grupper 

-Erbjuda knattar och juniorer introduktion till golfen som sport samt rekrytera fler juniorer till klubben genom 

samarbete med skolar m.m. 

- Erbjuda ett sommarläger för alla juniorer 

-Få fler föräldrar att hjälpa till 

-Skapa en elitgrupp med tydliga idrottsliga mål 

-Fler juniorer som tävlar för FIGK 

-Klubbutbyte med andra klubbar 

-Ställa upp med serielag 2017 

 

Kommittén ser också som sin uppgift att skapa förutsättningar för våra elitsatsande dam/herrspelare att nå sina 

individuella och klubbens idrottsliga mål. Därmed få fler att vilja satsa på golf. 

 

 

2:4 Medlemskommittén  
Medlemskommitténs förhoppning är att varje person, spelare eller besökare, medlem eller gäst efter ett besök på 

klubben skall ha trivts så bra att de önskar att återkomma. 

 

Medlemskommittén ska: 

 Genom aktiviteter, synpunkter från medlemmar och information till medlemmar verka för öka trivsel 

och gemenskap i klubben och därmed skapa en starkare klubbkänsla. 

 Och utveckla medlemmars synpunkter och önskemål på förbättringar inom klubben. 

 Bidra till att gemensamma områden på klubben återspeglar den inbjudande atmosfär som klubben 

eftersträvar. 

 

Medlemskommitténs planerade aktiviteter för 2017 

 

1. Genomföra nybörjar/medlems träningar för HCP 36+. 

+ fadder runda i samband med aktivitet. 

2. Anordna träff för att prata golfregler under vinter/vårvinter. 

3. Anordna banvandring under säsongen. 

 

 

2:5 Tävlingskommittén 
Tävlingskommitténs verksamhetsplan för 2017 är att fortsätta hitta tävlingar och former som ökar intresset för 

våra klubbtävlingar, hos alla spelare.  

KM vill vi också öka intresset för och försöker utveckla det, så fler upplever och ser KM som den folkfest som 

den ska varar.  

Vi ska fortsätta jobba för att få golfveckan etablerad och eftertraktad, genom att göra mer PR för den. Jobba även 

för att få utbildning i GIT tävling på flera personer.  

Sedan vill vi göra våra olika grupper i klubben delaktiga som funktionärer under året.  

Vara arrangör för en scratch-tävling, t ex Oakley Tour och genomföra 2st Skandia Juniortävlingar (tilldelad av 

distriktet). 

Vi vill och ska jobba för att få fler sponsrade tävlingar. 

 

 

 

 

 

 

 



2:6 Seniorkommittén  
Tillvarata seniorernas intressen för åldersklasserna D50+ och H55+. 

Hålla kontakt med distriktets/regionens seniorledare. 

Tillsätta lagledare till de olika åldersklasserna i seriespelet. 

 

Kick Off sker för seniorerna i mars med information om årets olika aktiviteter.  

Kommittémöten sker ca.6 gånger under året för planering av verksamheten. 

Höstresan till annan golfklubb går i september.  

Kick Out ordnas i början av november med syfte att diskutera säsongen som gått samt idéer om ändringar och 

förbättring inför den kommande säsongen. Prisutdelning för Senior Stegen och Senior Order of Merit sker också. 

 

Seniorkommittén arrangerar och deltar i ett antal tävlingar och spelaktiviteter enligt följande: 

Seriespel för H55, H65 och H75. 

10-manna som spelas mot Norrköpings GK.  

Senior Order of Merit baserad på deltävlingar på måndagar och torsdagar under säsongen, total ca. 36 

deltävlingar. 

Måndagstävlingar arrangeras som poängbogey med lottade bollar under hela säsongen maj-september. 

Möjlighet finns även att spela sällskapsrunda på 9 eller 18 hål. 

Torsdagstävlingar arrangeras som slaggolf med lottade bollar under hela säsongen maj-september. Möjlighet 

finns även att spela sällskapsrunda på 9 eller 18 hål. 

Seniorstegen spelas som matchtävling med max 32 deltagare under säsongen. 

Hösttouren spelas under september - oktober på FiGK och 13 andra östgötaklubbar.  

 

Under tävlingssäsongen skrivs ett veckobrev som ger resultaten från den gångna veckan samt lite smått och gott 

som kan vara av intresses för seniorgolfaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stryelsens förslag till medlemsavgifter 2017  

 Medlemsformer Medl.avg Spelavg BB 

* Senior: Fullvärdig medlem, fordrar spelrättsbevis  500 kr 4.005 kr vit 

* Senior: Fullvärdig PLUS medlem, fordrar spelrättsbevis 

(4.005 kr inräknas i Familj maxavgift) 

500 kr 4.600 kr vit 

* Senior: Vardagsmedlem, fordrar spelrättsbevis 500 kr 3.105 kr gul 

* Senior: 9-hålsmedlem, fordrar spelrättsbevis 500 kr 2.105 kr röd 

 Senior: Nybörjare 500 kr 555 kr röd 

* Äldre junior: 19-21 år 500 kr 1.305 kr vit 

* Yngre junior: 13-18 år 250 kr 555 kr vit 

* Knatte: -12 år 250 kr 0 kr vit 

 Greenfeemedlem 500 kr 275 kr  

 Passiv medlem 500 kr 55 kr  

* Familj maxavgift tillkommer 8.500 kr  

** Hyra av spelrättsbevis  1.500 kr  

 Div övriga avgifter Avg   

*** Skåphyra underskåp 350 kr 
  

*** Skåphyra överskåp 300 kr   

 
Skåp omklädningsrum, stort 145kr 

  

 
Skåp omklädningsrum, litet 85kr 

  
*) Familj maxavgift avser spelavgift exkl medlemsavgift och omfattar markerade medlemskategorier. 

Familj = max två seniorer + barn under 22 år, alla boende på samma adress. 

**) Alternativ till köpt spelrättsbevis.  

***) Aktiv medlem har förtur, passiv medlem i mån av tillgång 

 

De olika medlemsformerna är beskrivna under Medlemsformer & allmän info. 

Åldern avser det år man fyller oavsett när på året. 

 

Medlemsavgiften går till klubben. Spelavgiften går till Finspångs Golf AB och ger spelrätt på banan. 

Spelavgiften inkluderar även en avgift till Svenska Golfförbundet som en supportavgift till GIT (Golfens IT-

system). 

Ändring från 2016 för knattar upp till 12 år. Vi föreslår endast 250kr i medlemsavgift och stryker spelavgiften. 

 

Styrelsen har föreslagit 5100kr för fullvärdigt plusmedlemsskap. Efter styrelsemötet har möte med alliansen ägt 

rum. I alliansen beslutades att lägsta avgiften ska vara 5200kr. Om vi inte följer alliansens beslut finns risken att 

vi utesluts. Därför kommer en diskussion om avgiften att tas upp under höstmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2017 koncernen Finspångs golfklubb/Finspångs Golf AB 
 

 

 

Budget för 2017 baserad på oförändrade medlemsavgifter och framlagda verksamhetsplaner. 

Intäkterna blir mindre och det medför stora problem med att få ihop en budget, men vidtagna  

åtgärder under 2016 med personalneddragningar så har vi ändå kunnat lägga en budget med positivt utfall. 

 

Conny Eriksson 

Kassör 

 

 

                                      

                                                                                    

Prognos och budget för Figk 

och Fig AB           

      Prognos Budget  Budget 

      2016 2016 2017 

Medlems/övriga avgifter     2952 2915 2687 

Greenfee/företagsgolf mm     770 1038 1122 

Tjänster      356 624 510 

Hyror     1259 929 382 

Bidrag/ övrigt     173 105 94 

Summa Intäkter     5510 5611 4795 

            

Personalkostnader           

Tjänstemän lön     290 500 118 

Kollektiva Lön      1071 1176 976 

Soc avgifter övriga pers kost     730 878 681 

Summa Lönekostnader     2091 2554 1775 

            

Övriga kostnader           

Admistrativa      624 385 420 

Bana     820 820 813 

Avgifter     625 624 651 

Övrigt     425 263 328 

Klubbversamhet     244 168 341 

Summa      2738 2260 2553 

            

Avskrivningar     272 494 278 

Räntor     162 220 144 

            

Resultat     247 83 45 

            

 

 

 

 



Bilaga 1 Kampanjerbjudande för 2017  
 
Greenfee, stughyror och stugpaket för 2017 beslutade av styrelsen den 2016-10-31 

 

 

Greenfee 

Mån - fre Lör, sön och helgdagar 

Seniorer 250kr 350kr 

Juniorer 125kr 175kr 

9hål/P&P mån – fre Lör, sön och helgdagar 

Seniorer: 150kr 200kr 

Juniorer: 75kr 100kr 

 

Greenfee + stughyra 
 

Paket vardagar:  
2 g.f + stughyra 500kr/person vid 4 personer i stugan 

2 g.f + stughyra 650kr/person vid 3 personer i stugan 

2 g.f + stughyra 900kr/person vid 2 personer i stugan 

 

Paket vardag-helg: 

2 g.f + stughyra 600kr/person vid 4 personer i stugan 

2 g.f + stughyra 750kr/person vid 3 personer i stugan 

2 g.f + stughyra 1000kr/person vid 2 personer i stugan 

 

Paket helger: 

2 g.f + stughyra 700kr/person vid 4 personer i stugan 

2 g.f + stughyra 900kr/person vid 3 personer i stugan 

2 g.f + stughyra 1200kr/person vid 2 personer i stugan 

 

Grundhyran i stugorna föreslår vi vara oförändrad (800:- vardagar/ 1100:- helger/ 600:- lågsäsong) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Finspångs Golfklubb 
 

Mål och vision 2017 – 2021 
 

 

 

Klubbens övergripande mål 

 
Finspångs Golfklubb ska erbjuda sina medlemmar och gäster en idrotts- och rekreationsanläggning som 

motsvarar högt ställda krav. Finspångs Golfklubb ska genom ekonomisk trygghet och stabilitet erbjuda en hög 

servicenivå och standard så att såväl gamla som nya medlemmar och gäster känner sig väl omhändertagna. 

Fokus skall ligga på fortsatt god kvalitet på såväl golfbana som övriga delar av anläggningen.  

Våra mål 

 Klubben ska ta väl hand om såväl befintliga som nya medlemmar så att man känner sig 

välkommen och vill vara kvar som medlem 

 Klubben skall eftersträva en god ekonomi och kostnadsmedvetenhet så att vi långsiktigt kan 

finansiera nödvändiga investeringar och förbättringar  

 Klubben ska satsa på junior- och ungdomsverksamheten att skapa en bra bas för framtida 

rekrytering av medlemmar 

 Klubben ska arbeta med marknadsföring för att locka till sig nya medlemmar, sponsorer och 

gäster till restaurang och stugby. 

 Klubben ska hålla en hög servicegrad till alla som besöker klubben så att de vill komma 

tillbaka. 

 Klubben ska ha en väl fungerande tävlingsverksamhet så att såväl medlemmar som gäster 

som vill tävla ges möjlighet att delta i tävlingar på olika nivåer. 

 Klubben skall verka för samarbeten med andra golfklubbar i närområdet som är fördelaktiga 

för medlemmarna samtidigt som de inte utgör en belastning på föreningens ekonomi  

 

 

Golfbanan 
Mål 

Golfbanan utgör kärnan i föreningens verksamhet. En bana med hög kvalitet är en grundförutsättning för 

klubbens existens. Vi skall erbjuda en bana som håller högsta standard och anpassad för olika kategorier av 

golfspelare. Vi skall erbjuda möjlighet till ”pay and play” spel. Detta ska göra att medlemmarna känner sig stolta 

över att vara medlemmar i klubben och gästande spelare vill komma tillbaka. 

 

Strategi 

Klubben skall ha en bankommitte som tillsammans med banpersonal årligen lägger fram en realistisk plan för 

förbättring av banan, såsom t ex bunkrar, tees och greenområden. De skall också lägga fram en investeringsplan 

för maskiner med syfte att hålla en god standard på klubbens maskinpark och minimera underhållsbehov. 

Åtgärder ska vidtas för att bidra till ett snabbt spel. Banpersonalen ska ges goda förutsättningar att utföra skötsel 

och underhåll av banan. 

 

 

 

 

 



Ekonomi 
Mål 

Klubben skall bedriva en verksamhet som skall skapa en långsiktig ekonomisk trygghet vilket är en förutsättning 

för klubbens fortlevnad. Målet är att klubben årligen skall redovisa ett överskott efter planenliga avskrivningar 

på klubbens anläggningstillgångar. Långsiktigt bör resultatet ligga på 10% av omsättningen för att skapa en god 

grund, och förutsättning, för att finansiera drift av anläggningen med egna medel. 

 

Strategi 

Klubben skall årligen, genom budgetar, fastställa ramarna för nästkommande års arbete. Budgeten är också 

underlag för kommande års medlemsavgifter och verksamhetsplanering. Budgeten skall vara anpassad till 

verkligheten och bygga på att varje års verksamhet skall ge ett positivt resultat för att ge möjlighet till 

finansiering med egna medel i största möjliga utsträckning. Fokus måste, förutom att hålla nere kostnaderna så 

mycket som möjligt, vara på att öka intäkterna. 

 

Medlemsvård 
Mål 

Klubben skall ta väl hand om medlemmarna så att de stannar kvar i klubben samt attrahera nya medlemmar så att 

de känner sig välkomna och vill fortsätta sitt medlemskap. 

Klubben skall erbjuda träningsmöjligheter genom välutbildade medarbetare som skall komma alla kategorier av 

medlemmar till del, såväl juniorer och seniorer som vill göra en elitsatsning, som de som endast önskar förbättra 

sitt golfspel.  

 

Strategi 

Klubben ska ha en medlemskommitte som svarar för olika klubbaktiviteter riktade mot medlemmarna men också 

med fokus på nya medlemmar.  

Medlemsundersökningar genomförs kontinuerligt för att ta reda på vad medlemmarna tycker i olika frågor 

kopplade till vår verksamhet. 

Utöver gemensamma klubbaktiviteter kan särskilda aktiviteter anordnas för medlemmarna som nödvändigtvis 

inte behöver innehålla golfspel. 

Klubben skall erbjuda alternativa medlemskap för valfrihet för medlemmen att välja det medlemskap som passar 

bäst. Medlemskap kräver en ständig bevakning och anpassning till utbud och efterfrågan och rådande 

marknadssituation. Klubbens erbjudanden skall vara konkurrenskraftiga och hanteras med hög servicegrad. 

Medlemmar med spelrätt skall erbjudas särskilda förmåner. 

 

Personal 
Mål 

Vi skall verka för att sätta tydliga mål, och ha ett gott samarbetsklimat, bland personalen. Personalen skall känna 

till målen för klubbens verksamhet samt ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete. 

 

Strategi 

Regelbundna medarbetarsamtal skall hållas med all personal för att kommunicera verksamhets mål och också få 

medarbetarnas syn på hur verksamheten bedrivs. 

Gemensamma informationsmöten skall hållas för att skapa samhörighet och delaktighet. 

 

Marknadsföring 
Mål 

Klubben ska ha en aktiv marknadsföring för att locka nya medlemmar, gäster, sponsorer och gäster till klubbens 

stugby och restaurang. Metoder och strategier för marknadsföring skall regelbundet följas upp så att använda 

resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. 

 

Strategi 

Klubben skall marknadsföras på ett sätt som görs att vi når så många som möjligt. Vi skall dra fördel av 

medlemmar och befintliga sponsorer som är villiga att bidra till klubbens marknadsföring.  

Stugbyn som är en unik tillgång i klubbens verksamhet skall marknadsföras genom olika attraktiva 

paketerbjudanden.  

 

 



Tävlingsverksamhet 
Mål 

Klubben skall erbjuda alla medlemmar och gäster ett varierande utbud av tävlingar fördelade över säsongen. 

 

Strategi 

Klubben skall delta i seriespel med såväl damer som herrar i olika åldersklasser. 

Klubben skall verka för att fler medlemmar deltar i klubbtävlingar för att öka klubbgemenskapen. 

Tävlingskommitten planerar inför varje säsong med avseende på antal tävlingar, förläggning i tid etc. Plan 

förelägga styrelsen för godkännande. 

 

 

Elit-, Junior- och ungdomsverksamheten 
Mål 

Klubben ska stärka satsningen på ungdomsverksamheten för att säkra tillväxt av nya medlemmar och få 

ungdomarna att trivas i klubben. 

Klubben skall aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för de som vill göra en elitsatsning. 

 

Strategi 

Klubben skall ha en juniorkommitté som tillsammans med klubbens Pro planerar aktiviteter och mål för 

verksamheten. Verksamheten skall också omfatta vinteraktiviteter för att ge ökade möjligheter att behålla 

ungdomarna.  

Klubben skall ha en elitverksamhet och aktivt arbeta för att behålla framgångsrika golfspelare genom att erbjuda 

differentierad träning och möjlighet att delta i attraktiva tävlingar.  

 

 

Servicegrad 
Mål 

Klubben skall erbjuda hög servicegrad till alla som besöker klubben så att man vill återkomma. Alla som 

kontaktar klubben för tidsbokning, restaurangbokning, medlemskap mm skall ges en snabb och korrekt service. 

 

Strategi 

All personal skall ha en god kännedom om klubbens verksamhet för att kunna ge en god service till medlemmar 

och gäster. 

Veckomöten skall hållas under spelsäsong med deltagare från kansli, banpersonal och restaurang så att alla har 

god kännedom om kommande aktiviteter. 

Restaurangen som är utarrenderad utgör en viktig del i klubbens verksamhet och arrendatorn skall verka för att 

ge ett varierat utbud och en god service till medlemmar och gäster. Klubben skall också använda restaurangen i 

sin marknadsföring. 

Klubben ska också verka för ett bra omhändertagande av nya medlemmar så att de känner sig välkomna i 

klubben genom t ex fadderverksamhet. 

 


