Motioner och motionssvar Höstårsmötet 2017
Motion nr 1
Motionärer är Björn Nilsson och Ewa Nyström och motionen handlar om
prissättning av golfbilar.
Idag betalar man 150 - 200 kr för lån av golfbil för 9 alt 18 hål om man
har läkarintyg. För enstaka gånger är detta kanske inte så dyrt men om
man behöver golfbil under hela/delar av säsongen, kan det bli riktigt dyrt
att vara ute och spela ett par tre rundor per vecka. Man vill väldigt gärna
vara med sina golfkompisar fast man har fått ett eller annat handikapp
och även kunna spontan golfa en härlig sommarkväll. Begränsningen att
spel golf borde inte utgöras av priset på att hyra golfbil. På en del andra
klubbar har man försökt att lösa detta på ett smidigt och enkelt sätt.
Medlem som har läkarintyg på att den behöver golfbil betalar en gång per
säsong i förväg och då får man ha golfbilen så mycket man vill under
säsongen. Ett exempel som vi kan peka på är att medlemmar i Skerike
GK betalar en gång per år 1 300 kr för obegränsad tillgång till bil nu under
2017.
Vår förhoppning är att styrelsen och också årsmötet skall besluta att anta
denna motion och bestämma ett engångspris per säsong på 1 300 – 1
500 kr för obegränsat lån av golfbil.
Styrelsens svar:
Behovet av att nyttja golfbil i samband med golfspel har ökat de senaste
åren i takt med att fler kan fortsätta spela trots förslitningar och skador,
oavsett ålder.
Styrelsen föreslår därför höstårsmötet att bifalla motionen med undantag
för motionärernas förslag på prissättning. Det personliga årskortet ska
finnas till försäljning för medlemmar med läkarintyg till säsongstarten
2018 och prissättningen ska inrymmas inom föreslagen budget.
Motion nr 2
Motionär är Jack Sundgren och motionen handlar om att bygga om en
stuga på Gustavsvik till klubbrum.
Örebro City Golf & Country Club har en stuga som ligger på 9, vid
korthålsbanan Gustavsvik som står oanvänd i dagsläget. På Gustavsvik
saknas utrymmen för ungdomar där de kan samlas och umgås. Jag
föreslår att styrelsen utreder frågan och tar fram ett kostnadsförslag på
att bygga om huset till en samlingslokal som är tillgänglig för alla. Bidrag
kan sökas hos t ex Allmänna arvsfonden.
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Syrelsens svar:
I styrelsens verksamhetsplan för 2018 finns inskrivet att vi ska utreda
behov och möjligheter att utforma ett junior/klubbrum på
Gustavsviksanläggningen (Golfspelaren punkt 3).
Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå motionen till förmån för
styrelsens förslag.

Motion nr 3
Motionär är Hasse Johansson och motionen handlar om innehåll i
medlemsformer.
Nästa år är tänkt att seriespelet ska utökas med klassen H80+.
Detta är ytterligare anledning att de vardagsmedlemmar i vår klubb som
är intresserade och även kvalificerade för att deltaga i åldersindelade
serielag kan få göra detta utan att som idag tvingas (utpressning) betala
nära 1 500 kr i extra årsavgift. Är man inte kvalificerad blir det inget
seriespel trots erlagd avgift.
Föreslår därför att årsmötet beslutar att från och med 2018 borttages
gällande förbud.
Styrelsens svar:
Tidigare styrelse har svarat på liknande motion från samma motionär.
Nuvarande styrelse finner ingen anledning att ändra på tidigare beslut
som medlemmarna fattat eftersom inget nytt framkommit i och med årets
motion. Styrelsen föreslår därför höstårsmötet att avslå motionen.

Örebro 2017-11-28
Styrelsen
Örebro City Golf & CC

2

