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1. Höstårsmötet 2022 

 
På höstårsmötet väljs styrelsen för 2023, och budgeten för 2023 fastställs. 
 
Möteshandlingarna består av verksamhetsplaner, budget för 2023, prognostiserat 
resultat för 2022 samt valberedningens förslag på styrelse för kommande år. 
Föredragningslista för höstårsmötet. 
Vid höstårsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 
 
 

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 höstårsmötet 

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska 

justera mötesprotokollet 

6. Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter, övriga avgifter, 

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och 

räkenskapsåret 

7. Val av 

a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år                    

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år     

c) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år, av vilken en ska 

utses till ordförande 

d) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilken en ska 

utses till ordförande 

e) ombud till ÖLGF:s årsmöten 

8. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.   

9. Övriga frågor (information och diskussion) 
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2. Avgifter 

Styrelsen föreslår följande avgifter för 2023 

 

Medlemskap Spelavgift 
(kr) 

Medlems- 
avgift (kr) 

Städavgift 
(kr) 

Summa (kr) 

Fullvärdigt medlemskap 4 800  500  200 5 500 

Greenfeemedlemskap 895 500  1 395 

Avgift för passiv medlem    500  500 

Barn (upp tom 12 år) *  0  0  0  0 

Ungdom (13 tom 18 år)  300 500  800 

Junior (19 tom 21 år) 1 000 500  1 500 

Studentmedlem ** 2000 500  2 500 

* Junior t.o.m. 16 år och folkbokförd på samma adress som fullvärdig medlem spelar utan kostnad 

på Nora GK.   ** Studerande ska uppvisa intyg på 100 % studietakt.   

Medlemskapet betalas senast förfallodatum. 

 

3. Verksamhetsplan för Nora Golfklubb 2023 

Verksamhetsplanen bygger på förväntade intäkter enligt budget.  

 

3.1  Övergripande målsättning 

Verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med golfidrottens verksamhetsidé och i 

enlighet med SGF:s och RF:s normalstadgar. 

Verka för golfidrottens utveckling. 

Tillvarata golfidrottens intressen. 

Alla medlemmar och gäster ska känna sig välkomna. 

Banan är kärnan i verksamheten och ska ha fortsatt hög prioritet, satt i relation till medlemmars 

och greenfeegästers behov och klubbens resurser. 

Fortsatt prioritering av miljöarbetet. 

 

3.2 Prioriterade områden 2023 

Focus på kostnader speciellt på el och drivmedel. 

Verka för att Padelverksamheten utvecklas.  

Nyrekrytering av medlemmar.    
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3.3 Banutvecklingskommittèn  
 
Vi ska jobba med att ta fram långsiktiga lösningar för övningsområdena, rangen, pitchbanan, 
bunkern, övningsgreenen och området runt den.  

Fortsätta arbeta med visionen för banan och den biologiska mångfalden. 

Engagerade medarbetare sökes!  

I år har kommittèn bestått av Joakim Barkenstam, Ulf Lindahl, Joakim Bergström,   

Pelle Hellberg (adjungerad) och Rickard Molin (sammankallande)  

För Banutvecklingskommittén 

Rickard Molin  

 

 

3.4 Tävlingskommittén    
  
 Saknas tävlingskommittè inför 2023. Styrelsen kommer att tillse denna fråga.  
 
 
3:5 Damkommittén 
 

Damgolfen kommer som tidigare år att spela på tisdagskvällar. En nyhet blir att den som vill spela 
ska anmäla sig på nätet i förväg för att underlätta för tävlingsledningen. I mitten av april kommer 
vi att starta upp säsongen med ett upptaktsmöte. Första tävlingen spelas sista tisdagen i april. 

Vi kommer att ta fram ett spelprogram för våra tisdagskvällar. Som tidigare år kommer vi att spela 
både singelspel och lagspel. Utöver tisdagskvällarna hoppas vi också nästa år kunna ordna ett 
matchspel (Lady’s fight), eclectic och en resa till hemligt mål.                        
Damerna kommer att ha sin avslutningstävling i slutet av september. 

För damkommittén  

Anette Söderholm 
 
 
 
 
3.6 Herrkommittén 

 
Vi startar upp säsongens spel i slutet av april om vädrets makter och banan så tillåter. 
Upptaktaktsmöte under feb/mars månad.                                     
Säsongen 2023 kommer nog att till viss del efterlikna 2022.                        
Säsongen avslutas i slutet av september på sedvanligt sätt med en finaldag. 

För Herrkommittén 

Larsolov Backlund 
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3.7 Seniorkommittén 

 
Övergripande syfte med kommitténs arbete är att göra det lockande o trevligt för våra 
medlemmar att delta de golfspel / tävlingarna och andra eventuella aktiviteter som anordnas.Vi 
har då som målsättning att bygga vidare på de aktiviteter/spelformer nedan som uppskattats av 
våra medlemmar under senare år .   

En del av de tävlingar och seriespel som anordnas är öppna för alla seniorer, medan andra främst 
riktar sig till 50+ och äldre. Måndagsgolfen genomförs som Tour- och Eclectictävling med spel 
under större delen av säsongen med, tävlingen är öppen för alla daglediga.  

Oktobertouren, som spelas måndagar och torsdagar under sex veckor, sept.-okt., är också öppen 
för daglediga. Alla distriktets klubbar samt Arboga ingår i serien. Klubben deltar även i Dam6:an 
och Distriktsserien som är ett seriespel inom vårt golfdistrikt och riktar sig till 50+ och äldre. 
Seriespelen för H65 och H75 är som namnet anger riktat till herrar 65+ och 75+. 

Mer detaljerad plan kommer efter uppstart av ny säsong när också uppdaterad information från 
externa seriespelen blir integrerad. 

För Seniorkommittén 
Jan-Erik Hallor  
 
 
3.8 Handicapkommittén 
 
Efter önskemål från enskild medlem kan dennes handicap justeras av klubbens handicap- 
kommitté, om medlemmens spelstyrka befinns vara på en avsevärt annan nivå än vad aktuellt 
handicap visar. Vi är dessutom behjälpliga vid korrigering av felaktigt införda rondresultat. 
 
Kommittén har även i uppdrag att medverka till att utreda regelfrågor och frågor som rör 
banans indexering. 
 
Lennart Jonsson kommer att avsluta sitt uppdrag i kommittén efter säsongen 2022 och föreslår att 
ordförandeposten övertas av Gustav Nilsson, och att Gustav utser övriga medlemmar i kommittén.  
 
 
För Handicapkommittén 
Lennart Jonsson 
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3.9 Juniorkommittén 
Fler ledare 

Under säsongen som gått har jag haft hjälp av flertalet föräldrar. Mycket bra. Men om junioren 
inte kommer, så kommer inte föräldern vilket är helt rimligt. Därför behövs det fler tränare/ledare 
som är dedikerade uppgiften. Med eller utan egna golfjuniorer.  

Går det att muta ledare med fria rangebollar, rabatterad medlemsavgift för 2023 eller liknande? 

De mer erfarna juniorerna lyser med sin frånvaro på träningarna. Även det helt rimligt. De behöver 
något mer. Kan vi hyra in någon pro (från tex Kårsta/Lindesberg) för några gruppträningar? 

Jag är fortfarande intresserad av att leda eller vara med och stötta juniorgolfen nästa säsong. Men 
eftersom jag numera arbetar kommer starttiden för träning ändras från 1730 till 1800 vilket 
säkerligen är bra för vissa och mindre bra för andra (de yngre deltagarna). Samtliga ledare måste 
visa upp utdrag ur belastningsregistret. Gruppindelning (när fasta ledare finns).Vi behöver dela in 
juniorerna i åtminstone tre grupper, varje grupp måste ha minst en tränare. 

1. Golfkul (Golfäventyret) 
Det behövs yngre ledare (gärna kille och tjej) som kan ta hand om de yngsta juniorerna. Ledarna 
bör ha golfintresse, men framför allt ska de vara vana att handskas med barn. 

2. Grönt-kort-grupp  
En mellangrupp för de som är nära att ta grönt kort och de som precis tagit grönt kort.  

3. Rutinerade gruppen. 
En grupp för de som har lägre hcp och/eller som vill mer. Möjligtvis skulle den rutinerade gruppen 
delas i två, så en grupp är hcp 18-36 och en grupp för lägre hcp. Jag tror dock inte det behövs än. 

Målet är att  

• De yngsta barnen ska ha kul och lära sig lite om golf på vägen. 

• Nybörjare ska ta grönt kort så fort som möjligt och komma ut på banan. Gärna med andra 
nybörjare och tillsammans med faddrar. De måste känna sig välkomna.  

• De med grönt kort ska, om de vill, få möjlighet att tävla. Till en början på vår bana, men 
med lite pepp, även på Örebro Junior Tour. 

• De som är mer avancerade måste få stöd med träning och tänk. 
 

Alla ungdomsledare bör erbjudas utbildning, både en grundutbildning för barn- och 
ungdomsledare och kontinuerlig kompetensutveckling. Samarbeten i länet bör kunna utvecklas för 
ändamålet.  

Vi behöver köpa in ett par nya juniorset. Det finns inte många kompletta set i dagsläget vilket gör 
det svårt att hitta klubbor till barnen. Med nya kompletta set kan barnen låna bagar och klubbor 
som numrerats och som denne ansvarar för under träning. Hoppas att fria rangebollar för juniorer 
fortsätter. Det har varit väldigt uppskattat som jag har förstått det. 
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Övrig utveckling 2023 

• Tydliggörande av budgetansvar/inköp för juniorer  

• Informationsblad om juniorverksamhet till skolor februari-mars  

• Samarbete med Lindesbergs ungdomsverksamhet  

• Någon form av juniorcup med finalfest 
 
 
För Juniorkommittén 
Håkan Eklund 
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Intäkter    

 PROGNOS 

2022 

   BUDGET 

2022 
BUDGET 2023 

Medlemsavgifter 2 510 000 2 400 000 2 450 000 

Klubbtävlingar 130 000 160 000 120 000 

Herrgolf 29 272 30 000 30 000 

Damgolf 30 000 30 000 30 000 

Seniorgolf 9 630 10 000 10 000 

Sponsorintäkter 275 000 275 000 200 000 

Greenfee 1 362 000 1 200 000 1 250 000 

Övr intäkter/lekt 15 000 8 000 3 000 

Försäljning shop 160 000 160 000 160 000 

Padel 16 000 150 000 20 000 

Inomhusträning 45 000 50 000 45 000 

Rangeintäkter 187 000 240 000 200 000 

Bidrag 

stat/kommun 
26 410 30 000 25 000 

Uthyrning av rest. 40 200 40 200 40 200 

Ställplatser 108 000 100 000 110 000 

Uthyrning bil/vagn 106 000 95 000 100 000 

Golfpaket/uthyrning 345 000 350 000 325 000 

SUMMA 5 394 512 5 328 200 5 118 200 
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Kostnader PROGNOS 2022 BUDGET 2022 BUDGET 2023 

Tävlingskostnader 2 280 5 000 3 000 

Funktionärskostnad 14 000 14 000 14 000 

Priser 57 000 95 000 90 000 

Damgolf 30 000 30 000 30 000 

Herrgolf 25 676 30 000 30 000 

Seniorgolf 9 600 10 000 10 000 

Juniorkommitté 2 000 15 000 15 000 

Padel Inköp utr. 0 500 0 

Medlemsvård 25 000 15 000 15 000 

Utbildningskostnader 0 3 000 1 000 

Sponsorkostnader 20 000 25 000 25 000 

Inköp NGK shop 113 000 110 000 120 000 

Årsmötes/styrelsekostn. 5 000 10 000 10 000 

Avgifter ÖLGF 15 070 16 000 15 000 

Avgifter SGF 164 500 165 000 162 000 

Elkost. ex moms rest 400 000 275 000 400 000 

Vatten och avlopp/analys 40 000 33 000 40 000 

Sotning ex moms 2 791 2 000 3 000 
Renhållning, 
förbrukn.material 50 000 35 000 50 000 

Underhåll fastighet 25 000 25 000 25 000 

Restaurangunderhåll 10 000 50 000 75 000 

Övriga Fast.kostn 30 000 10 000 30 000 

Vägsamfälligheten 14 450 15 000 15 000 

Återbet. städavgift 2 000 2 000 2 000 

Inköp, gödsel,frö,växtsk. 185 000 150 000 100 000 

Inköp sand och grus 75 000 100 000 100 000 

Kostn. Inomhustr. 15 000 25 000 15 000  
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Banunderhåll 65 000 100 000 100 000 

Inköp av banutrustning 30 000 30 000 30 000 

Rangen 10 000 10 000 10 000 

Skyltmaterial 9 200 35 000 35 000 

Arbets/skyddskläder 25 000 20 000 20 000 

Förbrukningsinventarier 18 000 30 000 20 000 

Bevattning 55 000 100 000 100 000 

Maskiner och reparationer 170 000 100 000 100 000 

Övriga rep., underhåll 15 000 20 000 20 000 

Drivmedel 240 000 250 000 300 000 

Leasingsavgifter 160 000 125 000 0 

Köpta tjänster, banan 30 000 70 000 15 000 

Annonsering 3 000 0 3 000 

Övriga föreningskostnader 20 000 30 000 30 000 

Kontorskostnader 4 000 5 000 5 000 

Trycksaker 17 000 15 000 20 000 

Telefon 25 000 25 000 25 000 

Datakostnader 90 000 70 000 80 000 

Postbefordran 15 000 7 000 7 000 

Försäkringar 75 000 60 000 65 000 

IT kostnader 0 20 000 0 

Adm. Tjänster 50 000 50 000 50 000 

Bankkostnad BABS 55 000 60 000 65 000 

Summa 2 513 567 2 497 500 2 495 000 

Personalkostnader 2 200 000 2 500 000 2 300 000 

Summa 4 713 567 4 997 500 4 795 000 
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   Resultat före amorteringar och räntekostnader     
          Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 
Summa intäkter 5 394 512      5 328 200 5 118 200 
Summa kostnader 4 713 567  4 997 500  4 795 000 
    
Resultat          680 945     330 700   323 200 
 
   Resultat efter amortering och räntekostnader 
    
Amortering    125 000      125 000         140 000 
Räntekostnad    120 000       80 000         160 000 
    
Resultat        435 945       125 700          23 200 
 
 

Investeringar 2022 
Löst leasingavtal                   1 100 000 
Grävmaskin                  100 000  
Ugn restaurang                   78 000 
 
Planerade kommande investeringar 2023 
               
Restaurangunderhåll                         50.000         
Energibesparande åtgärder                    500.000 
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Valberedningens förslag för 2022 – 2023 

 

Styrelsen  

Bo Söderholm   Ordförande Nyval 1 år 

Stefan Persson  Ledamot Omval 2 år 

Larsolov Backlund  Ledamot Omval 2 år 

Ulrica Evertsson  Ledamot Nyval 2 år 

Elisabeth Norman          Ledamot    Nyval 2 år 

 

Rickard Molin   Ledamot  Omval 1 år 

Joakim Barkestam  Ledamot Kvarstår 1 år  

Thomas Hamrén  Ledamot Kvarstår 1 år  

 

Revisorer 

Margareta Trysell     Omval 1 år 

Håkan Gibson                Ny  val 1 år 

 

Revisorsuppleanter 

Mats Öberg      Omval 1 år 

Birgitta Bark     Omval 1 år 
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MOTION TILL HÖSTÅRSMÖTET 2022 NORA GOLFKLUBB 
 
 
Reducering av årsavgiften för fullvärdiga medlemmar från det år medlem fyller 80 år.  
 
 
BAKGRUND 
Golf är en fantastisk sport på många olika sätt. Förutom själva spelet ger det både sociala kontakter och 
möjlighet till motion i en härlig utomhusmiljö. Med sin livsstil förlänger dessutom en golfare sitt liv med ca 
tre år vilket omnämndes i media för några år sedan. 
 
Statistik från Svenska Golfförbundet visar att antalet golfare och spelade ronder har minskat efter 
pandemiåren men fortfarande är dessa antal högre än dessförinnan. Den visar även att antalet 
fullvärdiga medlemmar minskar till förmån för greenfeemedlemskap. Förutom detta visas även att 
medlemskapet hos “brevlådeklubbarna” ökar stort. Medlemsflödet fördelat på generationer visar också 
på en minskning ner till 50-talisterna. Andelen spelare i ålderskategorin 20- och 30-talister minskar 
snabbt. I GIT visas även att ca 20% av landets medlemmar över 70 år inte bokat någon rond alls. Antalet 
oanmälda ronder saknas. GIT visar även att snittet för medelåldern i landets klubbar ligger runt 50 år.  
 
Åldern tar dock ut sin rätt varför kondition och hälsotillstånd påverkas. Antalet ronder samt spelade hål 
vid dessa ronder blir färre som en följd därav. För medlem 80+ som trots ovan väljer att stanna kvar som 
fullvärdig medlem innebär detta att varje rond blir betydligt dyrare jämfört med tidigare. Golfbil kan 
dessutom även bli nödvändig. De totala kostnaderna för att utöva sporten kan därför påverkas så 
negativt att en del av dessa medlemmar väljer att sluta med golfen alternativt att skaffa sig ett 
greenfeemedlemskap. Det senare är dock inget optimalt alternativ för de som vill vara flexibla i antalet 
spelade hål beroende på hur välbefinnandet är vid besöket på golfbanan.  
 
Resultatet för Nora GK kan bli färre medlemmar 80+ och därigenom minskade intäkter med anledning av 
ovan. Hos Nora GK finns idag totalt 41 st. medlemmar födda år 1943 eller tidigare; d.v.s. 80+. Av dessa 
utgör 27 st. fullvärdiga medlemmar, 11 st. greenfeemedlemskap och 3 st. vilande. Vi tror att flera skulle 
välja att stanna kvar om årsavgiften för 80+ reducerades. Vi föreslår därför att Nora GK följer flera andra 
klubbars policy genom att värna om sina äldre och därigenom reducera avgiften för denna kategori 
medlemmar. I vårt distrikt har f.n. Kumla GK och Degerfors GK reducerad årsavgift för dessa 
medlemmar. I flera av landets klubbar finns t.o.m. olika förmåner inkluderade i ett medlemskap för 80+ 
medlem. Vissa klubbar har även reducerad avgift för medlem 65+.  
 
FÖRSLAG 
Vårt föreslår att årsavgiften för 80+ medlemmar reduceras med 50% förutsatt att man varit medlem i 
klubben under minst 5 år sammanhängande.  
 
Om Nora GK anser detta förslag omöjligt p.g.a. förmodad tappad intäkt under kommande år yrkar vi på 
att trappstegsvis reducera årsavgiften med hänsyn till antalet år som medlem. Av de f.n. aktuella 41 st 
medlemmarna har 14 st varit trogna Nora GK i mer än 30 år. Av dessa är 10 st. fortfarande fullvärdiga 
medlemmar, 3 st. är vilande och 1 st. har greenfeemedlemskap.  
 
Av resterande anslöt sig 4 st. fullvärdiga medlemmar och 2 st. med greenfeemedlemskap under 1990-
talet. Under 2000-talet tillkom 8 st. fullvärdiga samt 5 st. med greenfeemedlemskap. Ytterligare 5 st. 
fullvärdiga och 2 st. med greenfeemedlemskap kom under 2010-talet. En enda 80+ har tillkommit under 
2020-talet och då som fullvärdig medlem. 
 
Vi tror dock att minskad intäkt på sikt kommer generera vinst i högre antal fullvärdiga 80+ medlemmar. 
En undersökning bland de med greenfeemedlemskap visade på detta. Nora GK skulle genom att 
hörsamma denna motion visa att klubbens inriktning inte enbart gäller att få fler yngre medlemmar utan 
även att få behålla sina äldre och trogna medlemmar som därigenom kan få spela golf och må bra.  
 

Nora 30 oktober 2022 
   /Birgitta Bark     /Lisbeth Wallenborg Bitting 
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Motionen föreslår att man som 80+ ska ha en reducerad avgift för att man spelar färre golfrundor 
och färre hål per runda. 
 
Vi har tagit fram statistik på hur många rundor man spelar och det är lite olika.  
Snittet för spelare över 80 år var under 2022 31st registrerade rundor. 
Snittet var under 2022 för samtliga fullvärdiga medlemmar på klubben 15 rundor.     
 
Vi erbjuder olika medlemskapstyper beroende hur många rundor man spelar  
Styrelsen Nora GK bifaller ej motionen.  
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Motion till Nora Golfklubbs höstårsmöte 2022 11 28 

Energin i Sverige blir dyrare. Både vad gäller bränsle (diesel och bensin) och elektricitet. 

Vi kanske borde ha installerat solceller på vårt ladutak för flera år sedan, men 

det är aldrig för sent att göra det. All installation av solceller kommer att ge 

vinst för golfklubben i framtiden. Man kan idag se flera olika former av 

elektriska maskiner som arbetar på golfanläggningar. 

Det finns idag robotar som både klipper och tar upp bollar på rangen, 

elektriska greenklippare, robotar som klipper fairways, robotar som klipper 

semiruff, (förslagsvis på nätterna). För att inte tala om vilken stor energimängd 

som vår bevattningsanläggning gör av med. Restauranten drar en betydande 

mängd el, vilket innebär dyrare tillagning = högre priser för gäster och 

medlemmar, vilket kan få till följd att färre utnyttjar vårt fina matställe. 

Vi kan konstatera att det idag finns en mängd skäl att installera solceller på 

ladutaket, vilket för övrigt har ett utmärkt läge med sin stora yta mot söder. 

För att finansiera en solcellsanläggning finns flera alternativ. 

Ett av dessa kan vara att Nora GK förstås står som ägare av solcellsanläggning 

och är huvudfinansiär. Vår motion ser förutom finansiering från Nora GK att 

föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att köpa andelar i 

solcellsanläggningen. Storleken på dessa andelar kan variera från ex vis 2 500 

kr till 5 000 kr och förstås vara frivilliga. Andelen kan sedan "återbetalas" till 

medlem ex vis via avdrag på kommande års medlemsavgifter. 

Om intresse finns från klubbens medlemmar att medverka till finansieringen av 

solceller borde denna kunna bidra till en god start på ett solcellsprojekt. 

Livslängden på solceller beräknas vara ca 30 år 

Genom samverkan mellan medlemmar och Nora GK i ett Solcellsprojekt ges ytterligare en 

möjlighet att skapa "vi känsla" samtidigt som projektet har en positiv påverkan på vårt 

gemensamma klimat. 
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Vi motionärer tror att det är av högsta vikt att så fort som möjligt komma igång 

med att utreda frågan om solceller så att vi förhoppningsvis till sommaren 2023 

kan börja producera egen el. 

Förslag till beslut 

Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen för Nora GK att omgående starta en utredning kring 

inköp av solceller och senast till 2022 12 31 komma med ett förslag till klubbens medlemmar 

om ett genomförande är möjligt och om så är fallet, även utreda och komma med förslag till 

finansiering av detta projekt. 

Nora 2022 10 28 

Håkan Gibson Mats Öberg Leif Eriksson Gunnar Wikström Per Höglund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar på motion ang energi o solceller 
 
Denna motions intentioner delas helt av kubbens styrelse så vi bifaller motionens förslag till 
beslut. Med undantag av tidsplanen som anges i förslaget 
Styrelsen Nora GK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


