Protokoll från styrelsemöte i Kalix GK
Datum: 15 september 2013-09-15
Tid: 15:00
Plats: Klubbhuset
Närvarande: Håkan H, Marja-Leena K, Leif Z, Kjell T, Lars N, Lars Erik R, Sören J, Tommy N och Arne L.
Sekreterare: Arne Larsson
Extramöte för att behandla golfbolagets förslag till avgiftssänkningar.
Bolagets förslag
1. Spelrätten sänks till 2250 kr för fullvärdiga medlemmar
2. Krav på att klubben överlåter ytterligare 200 kr i kollektiv spelrättsavgift
Avgiftssänkningen bygger samtidigt på en prognos att det sker en medlemsökning av fullvärdiga
medlemmar. Enligt bolaget krävs en ökning med 70 st i syfte att kompensera intäktsbortfallet.
Klubbens utlåtande
Klubbstyrelsen anser att förslaget måste byggas på konkreta åtgärder. Medlemsantalet har sjunkit de
senaste åren samtidigt som sponsorintäkterna har gått ner. Därför bör golfklubbens tidigare lagda
förslag realiseras.
Klubben kan till bolaget överlåta ytterligare 100 kr per fullvärdig medlem men vill samtidigt ställa
motkrav. Klubbens verksamhet kan på försök drivas med mindre medel under 1 år. Risktagandet är
högt eftersom bedömningen är att medlemsökningen inte kommer att leva upp till den angivna
prognosen. Dessutom anser klubben att bolaget måste realisera stora kostnadssänkningar eftersom
den ekonomiska situationen ytterligare försämras med 450 000 kr efter 2015. Det finns med andra
ord icke finansierade driftskostnader.
Följande beslutades av klubbstyrelsen:
1. Klubbstyrelsen beslutade om att behålla medlemsavgifterna på samma nivå som
tidigare. Det innebär 750 kr för seniorer och 500 kr för ungdom, juniorer och
nybörjare.
2. Avtalet gäller för en höjning av den kollektiva spelrättsavgiften med 100 kr på försök
för 2014, under förutsättning att bolaget sänker spelrättsavgiften till 2250.
3. Kurserna för grönt kort ska hållas av tränaren utan kostnad och utan avgift för
deltagarna. Kurslitteraturen bekostas av klubben. (jfr med Gällivare GK och deras
medlemsökning)
4. De som utnyttjar förmånen under punkt 3 skall vara innevånare i Kalix Kommun samt
skall teckna medlemskap i Kalix GK. I övriga fall debiteras full avgift.

5. Medlemsutvecklingen ska visa en stark stigande trend för att nå upp till 73 nya
medlemmar inom ett par år. (73 medlemmar är kompensationsnivån för att erhålla
samma ekonomi som innan avgiftssänkningen)
6. De vinteraktiviteter som tidigare presenterats i ett förslag från klubbstyrelsen ska
genomföras av anställd personal tillsammans med representant för klubbstyrelsen.
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