
 

Under alla mina 39 år som verksam i Kils Golfklubb har jag aldrig varit med om att föreslå en budget 
för det kommande året med så många osäkerhetsfaktorer som världsläget skapat åt oss inför 2023. 
Utfallet kan bli jättebra med en stark positiv utveckling eller så kan den bli en knepig ”ekvation” med 
många ”x” och ”y” att lösa. Styrelsens månatliga uppföljningar får visa hur utvecklingen ter sig. En 
fortsatt sund ekonomi är dock det enda som kan accepteras.   

Osäkerhetsfaktorerna finns huvudsakligen att finna i en rad omvärldsfaktorer som t ex första kriget i 
Europa sedan 1945, höga bolåneräntor, höga energipriser, hög inflation. Hur många medlemmar 
som, p g a ansträngd privatekonomi, väljer att prioritera andra saker än golfmedlemskap vet ingen. 
Min förhoppning är att ingen ska vara tvungen att prioritera bort golfspel.  

För att försöka parera eventuellt minskade intäkter har styrelsen, i budget 2023, räknat ner 
medlemsintäkten med 5%, sagt upp ett antal avtal (värde ca 100 000,-) och gjort effektiviseringar på 
personalsidan för att hålla lönekostnaderna på en hanterbar nivå. Förhoppningen är att du kan 
hjälpa till att hantera situationen på ett bra sätt genom ideella insatser. Blir vi många som hjälps åt 
blir inte belastningen så stor på var och en. ”En för alla, alla för en” är ett bra sätt att tänka på i tider 
då samhällsutvecklingen går mot ”jag, mig, mitt” istället för ”vi, oss, vårt gemensamma” vilket gör 
ont i en gammal föreningsmans hjärta. 

Styrelsen kommer naturligtvis, som alltid sker, att följa den ekonomiska utvecklingen noggrant 
månad för månad och, om det visar sig nödvändigt, införa sparåtgärder jämfört med lagd budget. 
Tyvärr är det så i klubbens budget, som i de flesta andra organisationers budgetar, att det är 
lönekostnaderna som är de mest påverkbara. Styrelsens förslag till driftsbudget för 2023 finns 
dokumenterad i det budgetförslag styrelsen lämnar till vårmötet den 28 mars. 

Kils Golfklubb är en lyckligt lottad ideell idrottsförening med ett stort antal medlemmar som generöst 
skänker del av sin lediga tid till klubben. Styrelsen är mycket tacksam för detta – hjärtligt tack! I det 
osäkra läge vi just nu har är det dock högst sannolikt att klubben behöver ytterligare ideell stöttning 
inom anläggningen (fr a banan), administrationen (reception och shop) och inom service (t ex 
golfvärdar). 

Det kan kanske uppfattas som att jag, i egenskapen av ordförande, är en ”dysternisse” som målar en 
viss potentat på väggen. Så är det absolut inte men jag vill vara ärlig och öppet redovisa de 
osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka Kils GK under 2023. Samtidigt är jag mycket 
optimistisk om att vi – tillsammans – kan lösa eventuella utmaningar på allra bästa sätt. Efter 
beundransvärda insatser på banan under vintern kommer vi dessutom att kunna spela på en 
fantastiskt fin bana.  

För att kunna ge tydligare information om vad de olika delarna av det ideella arbetet innebär, vilken 
kompetensutveckling klubben erbjuder ideella krafter, hur systemet för återbetalning av städpanten 
ser ut och för att skapa systematik i arbetet hälsar styrelsen dig hjärtligt välkommen till ett 
informationsmöte enligt ovan inbjudan. 

Har du frågor eller funderingar kring ovanstående är du välkommen att kontakta mig på tfn  
070 – 555 94 84 eller via e-post tage@nordkvist.se  
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