STJERNFORS NYA GOLFKLUBB
Org.nr 802512-3947

HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR
2020

Höstårsmöteshandlingarna innefattar
Sid 1

FÖREDRAGNINGSLISTA

Sid 2

VERKSAMHETSPLAN 2021

Sid 3

BUDGET 2021

Sid 4

STYRELSENS FÖRSLAG TILL MÅL & VISION

STJERNFORS NYA GOLFKLUBB
Org.nr 802512-3947

FÖREDRAGNINGSLISTA
För STJERNFORS NYA GOLFKLUBBS HÖSTÅRSMÖTE,
lördagen den 5 december 2020 kl. 13:00 i digitalt via Teams
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 årsavgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets- och
räkenskapsår.
7. Val av
a) klubbens ordförande för en tid av ett år
b) en styrelseledamot på 2 år (i tur att avgå Joakim Anagrius)
en styrelseledamot på 2 år (i tur att avgå Oa Holfve)
en styrelseledamot på 2 år (i tur att avgå Kenneth Vikström)
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) 3 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
10. Avslutning
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Sammanfattning av 2020 och tankar inför 2021
Vi har en fantastiskt fin bana och här har alla som bidragit gjort ett riktigt bra arbete.
Klubbens ekonomi är god, tack vare ökat medlemsantal, ökade greenfeeavgifter samt ökande
sponsorintäkter.
Resultatet ligger över förra årets resultat och om detta kommer fortsätta har vi möjlighet att
investera framförallt i vår maskinpark.
Restaurangen: Caféet har gått bra ekonomiskt, däremot haltande tidvis p.g.a. personalbrist
och Covid-19. Inför säsong 2021 kommer vi att bemanna upp restaurangen med flera, både
anställda och frivilliga.
Banan: Till säsongen 2021 är det redan klart med åtta frivilliga som kommer sköta banan
tillsammans med våra anställda. Det är samma personer som har skött banan på ett
förtjänstfullt sätt i år, vilket bådar gott inför kommande golfsäsong.
Vi har passerat 192 medlemmar och vi hoppas att med de satsningar som vi nu gör inför
2021 kan fortsätta att höja medlemsantalet.
Vi har haft en väl fungerande juniorverksamhet under året, andelen juniorer i klubben är
12,5% och vi kommer att aktivt jobba för att utveckla och öka antalet juniorer i klubben.
Juniorerna är en viktig del i klubbens utveckling och framtid.
Tävlingsverksamheten: Det har varit fler tävlande i år, vi har även haft en extra tävling som
var väldigt populär. Planen för 2021 är att utöka tävlingsverksamheten ytterligare.
Utifrån den ökade verksamheten i golfklubben och med siktet inställt på fortsatt utveckling
kommer vi att anställa en kanslist från och med 1 april 2021.
Styrelsens förslag till årsavgifter 2021
Årsavgift/Kategori
Junior 0-12 år
Junior 13-18 år
Junior 19-21 år och studerande
Senior
Greenfeemedlem inkl. 4 greenfee
”Anna klubb” medlem.
Krav: Fullvärdig medlem i annan SGF-ansluten klubb.
Medlem i ej SGF ansluten klubb
Återvändande medlem.
Krav: Ej varit medlem i Stjernfors under de tre senaste
åren.
Familjetak: Max 5500 kr
Gäller hemmaboende barn upp till 18 år.

Medlemsavgift
350 kr
350 kr
350 kr
350 kr
350 kr
350 kr

Spelavgift
0 kr
150 kr
650 kr
2650 kr
850 kr
1150 kr

350 kr
350 kr

1850 kr
1150 kr
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BUDGET 2021
Förslag till budget för Stjernfors Nya Golfklubb under 2021
Förslaget utgår från att vi blir 210 medlemmar i alt 1 och 250 i alt 2, styrelsens förslag är alt 1.
Intäkter
Årsavgift seniorer
Årsavgift juniorer 19 - 21
Årsavgift juniorer 13 - 18
Årsavgift 0 - 12
Årsavgift greenfee
Årsavgift "annan klubb"
ansl SGF
Årsavgift i klubb ej ansl
till SGF
Greenfee
Pay and play
Driving range
Städavgift
Sponsorer
Kommunala bidrag
Övriga erhållna bidrag
Serveringen
Lönebidrag
Summa
Kostnader
Arrende/hyra inkl el
Arrende 2
Renhållning
Försäkring bet till SEP21
Rep och underhåll maskiner
Underhåll golfbanan
Bevattningssystem
Drivmedel
Rangen
Hyra maskiner
Avgifter SGF/ÖLGF, inkl GIT
Administrationskostnader,
banken, telefon, internet,
porto etc
Löner
Sociala avgifter 31,42 %
Försäkring, pensioner, Fora
Inköp varor till serveringen
Övrigt
Avskrivningar, ränta
Summa kostnader
Summa intäkter - kostnader

Antal
130
15
15
10
15

Antal
160
20
15
10
15

Avgift
3000
1000
500
350
1200

Alt 1
390000
15000
7500
3500
18000

Alt 2
480000
20000
7500
3500
18000

20

20

1500

30000

30000

5
700
100
1800

10
800
200
2000

2200
300
300
20

11000
210000
30000
36000
0
100000
20000
30000
150000
80000
1131000

22000
240000
60000
40000
0
150000
40000
40000
180000
100000
1431000

110000
16000
8000
4700
50000
50000
5000
60000
5000
20000
45000

110000
16000
10000
4700
70000
70000
10000
70000
10000
25000
50000

27500
410000
128822
50000
72500
30000
38000
1130522
478

45000
410000
128822
50000
100000
60000
38000
1277522
153478
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Styrelsens förslag
till verksamhetsidé och vision

Förslag till Stjernfors Nya Golfklubbs verksamhet 2021-2022-2023
Golfklubben ska verka för att alla som vill ska kunna bli medlemmar i golfklubben och att
det finns spelformer för alla åldrar och kunnande.
Golfklubben ska genom utbildning förbättra kunskapen och känslan för golfregler och etik.
Golfklubben ska arbeta för att utveckla medlemskapet och fylla detta med olika värden för
medlemmarna.
Golfklubben ska tillhöra Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom Riksidrottsförbundet.
Vi ska också tillhöra och samarbeta med Örebro läns golfförbund (ÖLGF) och därigenom
också samarbeta med andra golfklubbar inom ÖLGF i olika syften.
Golfklubben ska bedriva verksamhet med inriktning mot följande mål:
- Träningsverksamhet
- Tävlingsverksamhet
- Motion och rekreation
- Ökat antal medlemmar
- Trevlig social samvaro
VISION
Vår vision är, att under de närmaste åren få fler barn och ungdomar att spela golf.
Att vi kan delta i Golfförbundets olika aktiviteter samt att vara med på länets (ÖLGF) olika
aktiviteter för golfspel, utbildning och utbyte med länets klubbar.
MÅLSÄTTNING
Golfklubben ska bedriva en intressant och välskött bana till medlemmars och gästers glädje.
Klubben ska sträva efter en kvalitetsförbättring av golfanläggningen. Hänsyn måste dock tas
till den rådande medlemssituationen och ekonomin under de närmaste åren.
Skötsel av banan ska ske med hög finish så att alla spelare får en bra golfupplevelse. Med
säkerhet, naturupplevelse och tillgänglighet som hög prioritet.
Golfklubben ska i miljöarbetet sträva efter att främja den biologiska mångfalden på banan
och närmaste omgivningen.
EKONOMI
Klubbens ekonomi ska vara i balans.
Ekonomi och kontrollfunktioner ska vara väl utvecklade.
Klubbens kostnader ska täckas av medlemsavgifter, greenfee och reklamintäkter.
Klubben har stort investeringsbehov i maskiner m.m. vilket ska följa en investeringsplan.

STJERNFORS NYA GOLFKLUBB
Org.nr 802512-3947

TÄVLINGS- och UTBILDNINGSVERKSAMHET
Tävlingskommittén ska ta fram ett för klubben samordnat spelprogram.
Hänsyn till olika medlemsgrupper ska vara väl avvägd.
Klubben ska genomföra utbildning i regelkunskap och etik på banan.
Utbildningen ska ske för såväl nya som ”gamla” spelare.
ELIT- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Klubben ska erbjuda träningsmöjligheter för alla spelare, såväl juniorer som elit och
motionärer.
Klubben ska arbeta för att juniorer kommer med i tävlingsverksamheten.
Herrarna, damerna och juniorerna kommer att ha sina tider under säsongen i samma
omfattning som tidigare.
MÄTBARA MÅL
Klubben ska senast 2022 ha minst 250 medlemmar, varav minst
20 % kvinnor och 20 % juniorer.
Klubben ska vara miljöcertifierad senast 2023.

