
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll för Höstmöte 2017 

Backa Säteri Idrottsförening 

Söndag den 26 november 2017 kl 17.00 

Församlingshemmet, Nödinge 

 

Dagordning 

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 

Röstlängden för årsmötet var 29 medlemmar. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Martin Ström valdes till ordförande för mötet.  

Maj Holmström valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 3 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. 

Karin Henningsson och Olof Olsson valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare. 

 

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Kallelse till höstmötet skickades ut via mail den 5 november. 

Höstmötet beslöt att mötet utlyst på rätt sätt. 

 

§ 5 Fastställande av föredragningslista. 

Dagordningen godkändes. 



 

§ 6 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga motioner eller förslag har inkommit 

 

§ 7 Information från styrelserna om innevarande säsong och kommande säsong. 

• Föreningen har 326 medlemmar varav 71 är stödmedlemmar. Stödmedlemmar har 

minskat från 212 st. år 2016.  

• Föreningen har haft Golfkul, Juniorträning och elever från Da Vinciskolan i träning 

under säsongen. 

• Det har arrangerats 15 klubbtävlingar och senior-  dam- och herrgolf med bra 

uppslutning. 

• Matchcup har spelats över 9 hål, final mellan Glenn Tagge och David Sjödahl.  

Glenn Tagge stod som segrare. 

• Nya regler 2019 och nytt handicapsystem 2020. 

• Ny hemsida arbetas med i vinter och presenteras på årsmötet 2018. 

• Vintercafé planeras. 

• Nybörjarträning i vinter. 

• Årsmöte – preliminärt 25 mars. 

• Spelmedlemmar är 191 herrar och 64 damer totalt 255. Under 2017 har 40 st. begärt 

utträde och vi har fått 50 nya medlemmar. Nettotillskott på 10 medlemmar. 

• Drivingrange har haft intäkt med 84 000 kr. 

• Greenfee har ökat marginellt från 857 till 906 gästrundor. 

• Medlemspel har ökat med 378 anmälda rundor, från 1969 till 2 347 st. 

• Intäkter för Café/pub 89 000 kr, sponsring 85 000 kr och bidrag från försäljning av 

aktien till Runmarker gav oss 47 000 kr. 

• Banarbetet har fokuserats på greenerna i år, det har varit svampangrepp som vi nu 

har kontroll på. 

• Under 2018 kommer fokus att ligga på fairways och bunkrar samt att få ett bättre 

helhetsintryck av banan. 

• Utan alla ideella insatser hade vi inte nått detta resultat, ett stort tack till alla som 

arbetat både inne och ute. 

• Under hösten har driftbolaget haft möte med Orkla, Viedekke och kommunen. 
• Arrendeavtal för marken (7 hål) kommer att skrivas under kvartal 1 2018 med 

Kommunen. 

• Veidekke agerar inte angående markköpet från Runmarker som gäller drivingrange 

och hål 5/6 förrän detaljplaner är klara. 

• Detaljplan för centrala Nödinge, kommunhus och bostäder är prioriterat. Detaljplan 

för Orklas område dröjer samt detaljplan på mark hål 5, 6 och drivingrange kommer 

att i dagsläget dröja i många år. 

• Orkla upplåter ersättningsmark till golfbanan för hål 5 och 6 i ”komarken”.  



• MEN…… Vägen över hål 5 ligger på mark som Veidekke köper från Runmarker, den 

marken håller Orkla på att diskutera med Veidekke/Kommun om. Orkla och 

kommunen kommer att ha möte 18/12 ang. marken. Vi får besked därefter från 

Orkla. 

• Det vi vet är att samtliga aktörer arbetar för att golfbanan ska vara kvar med minst 9 

hål. 

• När hål 5/6 vet vi inte i dagsläget. 

Mötet beslöt att anteckna informationen 

 

§ 8 Beslut av medlemsavgift för 2018 samt rådslag om BSIF Drift ABs spelavgifter 2018. 

Styrelsen föreslår att medlemskapsavgift för seniorer är 600 kr och för junior 16 – 21 år 300 

kr. Juniorer upp till 15 år ingen avgift, stödmedlemmar är 200 kr. 

Styrelsen presenterade driftsbolagets förslag om spelavgifter för 2018. Nya förslag på 

medlemskap är Andraårsmedlemskap, Dubbelt medlemskap och ”Pluspaket”.  

Juniormedlemskap ändras, juniorer upp till 11 år 0 kr, 12 – 15 år, 0 kr och för 16 – 21 år 600 

kr. 

Familjemedlemskap och Småbarnsmedlemskap tas bort.  

Mötet var överens att förslagen var bra men att avgift och rutiner för golfbil som ingår i 

pluspaketet bör ses över. 

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag på medlemsavgifter samt anteckna 

informationen om spelavgifter. 

 

§ 9 Mötets avslutande. 

Martin Ström tackade deltagarna för visat intresse och avslutade höstmötet 2017. 

 

Nödinge den 26 november 2017 

 

Maj Holmström  Martin Ström 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Karin Henningsson  Olof Olsson 

Justeringsman  Justeringsman 


