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2022 och framåt



Syftet med denna 
Masterplan är att ta fram 
ett styrmedel för hela 
organisationen

Visioner och tydliga mål är 
viktigt inom hela vår 
sektor.

Här får medlemmar och 
gäster en transparens över 
hur organisationen ser ut 
samt vart vi är och vart vi 
vill

Så här tänker vi oss indelning av 
organisationen i Masterplan

• Ledning

• Kansli

• Bana

• Klubb Träning-Spel-Tävling

• Pro-Shop

• Restaurang



Organisation

• Vem äger anläggningen? - Aktieägarna som är 1600 till antalet 
varvid Nynäshamns GK (Klubben) äger drygt 400 st

• Vem beslutar & är ansvarig? - Styrelsen som är framröstad av 
aktieägarna med uppdrag att i förtroende driva, förvalta & 
utveckla anläggningen. Styrelsen arbetar helt i ideell anda

• Vem verkställer styrelsens beslut och leder det dagliga arbetet?    -
VD med personal i bana och kansli samt entreprenörer inom 
restaurang, Pro & Shop.

• Vem beslutar om spel, tävling & träning? – Klubben med dess 
kommittéer som också arbetar i ideell anda

• Vem lär oss slå bollen bättre-Vår Pro i toppmodern studio

• Vem ser till att banan är i toppskick- Banchef med personal

• Om hungern gör sig påmind-Vår restaurang-entreprenör från Bar 
& Burgers 



Styrelse
Nynäshamns Golf AB

Ordförande

Per Pettersson

Stig Thorslund                Rolf Drysén                  Bo Nilsson                Bitten Bengtsson

Uppdraget för styrelsen är att sammanfatta 
anläggningens behov och där ut efter 
fördela uppdrag till VD att verkställa 

åtgärder inom ramen för en sund 
ekonomisk balans enligt presenterad 

verksamhetsplan för aktieägarna på den 
årliga stämman i Mars.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att 
ekonomin hanteras enligt lagar och 
förordningar samt uppföljning av 

verksamheten.



VD
Leder den dagliga verksamheten tillsammans med Kansli och Banchef samt de 

entreprenörer som driver Pro-shop & restaurangen

Rapporterar löpande till styrelsen.

Med ansvarsområden så som:

Ekonomi, Företag, Miljö, Avtal, Inköp, Utveckling & Förvaltning av anläggningen

Personliga ord

Jag slänger alltid benen över sängkanten med

ett brett leende varje morgon även om det regnar.

Att dagligen få träffa medlemmar och gäster som

i positiva ordalag uttrycker sina ord och känslor

om anläggningen styrker mig som person i ett

många gånger tufft och utsatt arbete där nötter skall

knäckas i strävan att bereda besökare en upplevelse som

blir oförglömlig och längtan tillbaka blir outhärdlig

Jan Magnusson



Kansli

• Reception

• Kansli   

• Medlemsservice

• Kommunikation

• Marknadsföring

Anna Almgården



Bana

Banchefen: Leder det dagliga arbetet och löpande driften med 
ansvar för att medlemmar och gäster bereds den bästa kvalité 
som kan uppnås med hänsyn taget till klimat, miljö, ekonomi och 
övriga förutsättningar.

Till sin hjälp förfogar BC över 4 st. heltidsanställda och 
ytterligare 4 st. under säsong (Mars-Okt) samt 3 st. 
sommarjobbare

Banchef Stefan Svennberg



Klubben

ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan 
utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Ordförande

Nynäshamns Golfklubb 1977

Ca. 1500 medlemmar

STYRELSE

5 ledamöten & 1 suppleant

KOMMITTÈER

Fr.vänster

1. Tävling: Bebben Berntsson

2. Medlem: Lasse Svedman

3. Veteran: Ernst Åke Nylander

4. Handicap: Mats Bengtsson

5. Ungdom: Micke Eriksson frånvarande


