
Årsmöte 2021



•

Välkommna
!



•

Program

• Utmärkelser

• Årsmötesförhandlingar enligt dagordning

• 21:00 ca Avslutning



•

SGDF Gratulerar

• DM vinnare:

• Anna Magnusson Österåker GK

• Adam Isacsson Österåker GK

• SGDF Silvermärke:

• Hans Danielsson Täby GK



•

Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
10. Propositioner

a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av ordförande 
inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas



•

Alternativ för omröstning

A. Tyst medgivande

B. Handuppräckning, klicka på ”raise hand”

C. Sluten omröstning i ”Menti”
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Röstberättigade under årsmötet -21
Namn Klubb Namn Klubb

Håkan Bergqvist Hammarby IF 
Golfförening

Bo Nilsson Nynäshamn GK

Inger Bruce K Drottningholm GK Mats Nordqvist Täby GK

Bengt Franzon Stockholms GK Anders Nyström Troxhammar GK

Lars Jäderfeldt Fullmakt Bro-Bålsta GK Annika Rydberg Ljusterö GK

Bengt Jönsson Arninge GK Jonas Sundberg Björkhagens GK

Thomas Kindström Mälarö Skytteholm GK Anders Örnevall Waxholms GK

Anders Linde Jarlabanke GK Anders Green Fullmakt Lidingö GK

Peter Meltzer Ågesta GK Claes Berfeld Fullmakt Åkersberg

Sven Svenson Österåkers GK
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•

Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
10. Propositioner

a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av ordförande 
inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas



•

Verksamhetsberättelse

1. >126 000 golfare i 59 klubbar

2. Medlemssiffror

3. Tävling och regler

4. Idrott och juniorer
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SGDF´s nya organisation
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SGDF möte
Juridiska

Kommittén
Magnus Göransson

SGDF Styrelse
Klubbarnas 
erfaforum

Stefan Nordlöf

Tävlings-
samordning

TSO
Fredrik Svärd

Kansli
Maria Magnusson

Christina von 
Wachenfeldt

Junior
Fredrik Bengtsson

Paragolf
Kim Gåije

Senior
Maria Strömnes

Regler, domare, 
TD och 

utbildning
Bertil Rosvall (Hans 

Danielsson)



•

Senior
Idrott & tävling

- Seriespel 
dam/herr

- Slutspel seriespel

- DM

- SM veckan 2023

KANSLI
Tävlingsledning
Funktionärer
Domare 

Paragolf

Idrott & tävling

KANSLI
Funktionärer
Domare 

Junior
Idrott & tävling

- Golftjej Sthlm

- Golfgrabb Sthlm

- Golfteam Sthlm

- Golfteam Sthlm Plus

- Elitjuniorer <21 (NIU, 
RIG, College)

IDROTTSKONSULENT
TRÄNARE
KANSLI
Funktionärer
Domare
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Koordinerar och 
lägger ut 
samtliga 

tävlingar på 
klubbarna 

Tävlings-
samordning

TSO

KANSLI
Funktionärer
Domare/TD

Klubbar

& 
Bana

Idrott & 
tävling

Klubbarnas 
erfaforum

KANSLI
Styrelse
Funktionärer
Domare 

Regler, 
domare, TD 

och 
utbildning

KANSLI
Funktionärer
Domare/TD

- Disciplinärenden

KANSLI
Funktionärer

Juridiska
Kommittén
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Era tankar?

SIDA 16
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Vision 50/50

1. 2018 startade SGDF resan mot mer jämställd och inkluderande 
golf i stockholmsdistriktet

• Arbetar proaktivt och uttalat för att ha en jämställd organisation och 
styrelse

• Valberedningen är duktiga på att rekrytera en bra mix av personer, kön 
och åldrar

• Gått igenom och uppdaterat vision, värdegrund, verksamhetsidé och 
verksamhetsplan

• ”De rätta glasögonen” utifrån ett jämställdhetsperspektiv

”Målgång” under 2021.

SIDA 17



• SIDA 18



•

Ny webb

• Ny plattform

• Ny och tidsenlig grafisk profil

• Mer användarvänlig

• Profilerade nyhetsbrev

• Lansering mars/april -21

• Start - Stockholms Golfförbund (jglitservice.se)

SIDA 19

https://sgdf.test4.jglitservice.se/
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Resultat 2020

RESULTATRÄKNING

2020-01-01 2019-01-01

BUDGET 2020 2020-12-31 2019-12-31

Intäkter NOT

Årsavgifter 2 702 000 3 315 022 2 704 826

Anmälningsavgifter (tävling) 391 000 277 837 401 850

Kursavgifter (utbildning) 50 000 23 598 39 551

Deltagaravgifter (läger, seminarier) 196 700 232 336 209 219

Aktivitetsstöd o övriga bidrag 1 ___150 000 __375 500 166 922

Summa intäkter 3 489 700 4 224 294 3 522 368

Kostnader

Personalkostnader 1 580 000 1 466 191 1 329 543

Övriga Kanslikostnader 250 000 275 997 260 466

Möteskostnader klubbar 95 500 63 774 95 306

Styrelsen 312 200 307 030 209 631

Idrott 826 500 1 179 352 821 141

Tävling __544 300 305 328 624 054

Summa kostnader 3 608 500 3 597 672 3 340 141

Resultat före avskrivningar -118 800 626 621 182 226

Avskrivningar 0 0 0

Resultat efter avskrivningar - 118 800 626 621 182 226

Finansiella intäkter 2 000 2 072 3 059

Finansella kostnader -225 -204

Redovisat Årsresultat -116 800 628 469 185 082 SIDA 21



•

Årets resultat

Styrelsen föreslår att överskottet på 628 469 kr balanseras i ny räkning.



•

Revisionsberättelse 



•

Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret

9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret

10. Propositioner
a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av ordförande 
inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas



•

Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
10. Propositioner

a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av ordförande 
inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas



•

Fokus framåt

SIDA 26
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Fokusområden för 2021

1. Hitta bättre samverkansformer med SGF i klubbutveckling och 
idrottsutveckling

2. Arbete för att föryngra vår ideella ledarkår

3. Tydligare och bättre kommunikation internt och med klubbarna

4. Knyta klubbarna tätare till distriktet genom mer segmenterad 
verksamhet.
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Mål

1. Vi breddar dialogen med klubbar genom att ha personliga möten med 25% av klubbarna 
per år

2. Fyra (flickor och pojkar) elever i varje årskull på riksidrottsgymnasier

3. 1 – 2 (flickor och pojkar) spelare representerade i Swedish Golfteam

4. Stockholms GDF har på SGF Golf ranking minst

• 20 spelare topp 100
• 4 spelare topp 20
• 2 spelare topp 10

5. Samtliga klubbar i distriktet ska ha minst en person som genomgått TLR1 och TLR2.

6. 65% av våra golfklubbar medverkar, i någon form, på någon av våra aktiviteter - årligen

SIDA 28
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Budget 2021

Medlemsavgifter 2021
Styrelsen föreslår:
• 28 kr/seniormedlem
• 14 kr/juniormedlem

Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020 

INTÄKTER 

Årsavgifter 3 220 000 3 315 022 2 702 000 

Anm.avg tävling 391 000 277 837 391 000 

Utbildning, klubbar 36 000 23 598 50 000 

Delt.avg. möten 213 100 232 336 196 700 

Öresutjämning 0 0 0 

Bidrag aktiviteter 40 000 40 000 40 000 

SDF bidrag 100 000 335 500 110 000 

Ränteintäkter 0 1 847 2 000 

S:a Intäkter 4 000 100 4 226 140 3 491 700 

KOSTNADER 

Personalkostnader 1 426 300 1 466 191 1 580 000 

Övriga Kanslikostnader 403 000 275 997 250 000 

Möteskostnader klubbar 90 000 63 774 95 500 

Styrelsen 478 000 307 030 312 200 

Idrott 1 179 351 826 500 

Tävling 305 328 544 300 

Junior 1 244 000

Senior 156 000 

Regel 567 500

Paragolf 115 000 

S:a Kostnader 4 479 800 3 597 672 3 608 500 

Resultat -479 700 628 469 -116 800 

Eget Kapital 1 510 887 1 990 587 1 245 318



•

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsmötet

1. Fastställer verksamhetsplan och budget för 2021

2. Beslutar om avgift för
• Senior 28 kr

• Junior (-21 år) 14 kr



•

Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
10. Propositioner

a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av ordförande 
inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas
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Proposition

1. Introduktionskort för funktionärer i distriktet

2. Frivilligt samarbete om introduktionskort för juniorer inom distriktet

3. Avgifter vid nationella damdagar

4. Greenfeespel vid nationellt seriespel

http://www.sgdf.se/Media/Get/7282/proposition-1.pdf.pdf

SGDF Styrelse föreslår att årsmötet beslutar om riktlinjer för introduktionskort, 
avgifter vid nationella damdagar och greenfeespel vid nationellt seriespel i enlighet 
med proposition 1.

https://www.sgdf.se/Media/Get/7409/proposition.pdf


•

Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
10. Propositioner

a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av ordförande 
inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas



Valberedningens förslag
Nominering till styrelse & revisorer



•

Utökning av Styrelsen

• Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 
ordförande samt åtta(8) övriga ledamöter. 

• Vilket är en utökning ledamöter från nuvarande sex (6).

SIDA 35
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Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
10. Propositioner

a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av 
ordförande inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas
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Valberedningens förslag:
1. Till styrelseordförande för en tid av 1år 

• Per Forsberg Blavier Arninge GK Omval

2. Styrelseledamöter för en tid av 2 år
• Maria Strömnes           Österåker GK Omval

• Stefan Nordlöf          Saltsjöbadens GK        Omval 

• Hans Danielsson          Täby GK                        Omval

• Susanne Thorell           Åkersberga GK Nyval

3. Styrelseledamöter för en tid av 1 år
• Lotta Hager             Huvudstaden Nyval

4. Styrelseledamöter som kvarstår
• Gunilla Hamel Wermdö GCC        Kvarstår 1 år

• Berndt Lundberg           Huvudstaden GK          Kvarstår 1 år

• Fredrik Bengtsson         Saltsjöbadens GK             Kvarstår 1 år

Revisorer för en tid av 1 år, omval:

• Mikael Nilsson, ordinarie.
• Håkan Andersson, suppleant.



•

Susanne Thorell

Bor i Täby, född 1961.

Spelat golf sedan barnsben. Medlem i Åkersberga GK och 
Ullna GCC.

Civilekonom, marknadsföring och fastighetsmäklare

Medlem i Svensk Senior Golf, representerat Sveriges lag 
under fem Marisa Sgavaratti turneringar i Europa.

Lång vana och stort kunnande inom ekonomi och 
personalledning.

Brinnande intresse för golf och alla dess hälsofrämjande 
effekter. 

Hoppas kunna tillföra: erfarenhet driva projekt med 
resultatfokus. Ett stort kontaktnät. 



•

Lotta Hager

Bor i Sundbyberg, född 1973.

Startat, byggt upp och drivit Hässelby golf i 27 år. Sålde i nov 
2019.

Arbetar idag på GolfStar Sverige AB som GolfStar Club 
Manager, samt med huvudansvar för ranger och shoppar. 

Hjärtat klappar för golf i alla dess former, vill göra den 
tillgänglig för alla, t.ex genom  Paragolfverksamhet, ”Golf för 
nya vänner, Juniorverksamhet m.m.

Hoppas kunna tillföra: Gedigen golferfarenhet och förståelse 
för utmaningarna inom golfen. Tålmodig, envis och nyfiken 
med ett stort kontaktnät. 



•

Förslag till revisorer och valberedning
Valberedningen föreslår till revisorer för en tid av 1 år:

Mikael Nilsson ordinarie omval

Håkan Andersson suppleant omval

Valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år:

1. Sonja Andriakena, Stockholm Nacka GK  Omval

2. Roger Neckelius, Stockholm         Hammarby GK Omval 

3. Ledamöter i valberedningen som kvarstår

4. Birgitta Gure, Sollentuna             Sollentuna GK kvarstår 1 år 

5. Lars Nordlöf, Djursholm               Arninge GK  kvarstår 1 år 

Ordförande och sammankallande för valberedningen beslutas av årsmötet. 



•

Dagordning
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse

a. Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
b. Beslut om disposition av balanserade vinstmedel

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. Verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
10. Propositioner

a. Introduktionskort m.m.

11. Fastställande av antal ledamöter i SGDF:s styrelse
12. Val av

a. ordförande för det kommande verksamhetsåret
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande 
verksamhetsåren
c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt val av ordförande 
inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret

13. SGF:s förbundsmöte 
a. Utseende av distriktets delegater
b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet och val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet

15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas



•

SGF Förbundsmöte, representation

Under rådande omständigheter kan SGDFs ordförande ensam komma att 
representera Distriket på SGFs Förbundsmöte.



•

Golfklubbar på tur
2020
GOLFKLUBB Deltog senast FM 2020
DJURGÅRDEN -

FÅGELBRO -
IDROTTSHÖGSKOLAN 1994
SOFIELUND 2000
HUDDINGE 2002
BJÖRKHAGEN 2004
DANDERYD 2004
GRINDSLANTEN 2004
ULRIKSDAL 2004

NACKA 2006
JÄRFÄLLA 2007
NORRÅVA 2008
VALLENTUNA 2008
WERMDÖ 2008
BOTKYRKA 2012
SOLLENTUNA 2012
WAXHOLM 2012
ÖSTERÅKER 2012
JARLABANKE 2013
AIK 2014
KUNGL. DROTTNINGHOLM 2014
FORS 2014

STOCKHOLM 2014
TROXHAMMAR 2014
HANINGESTRAND 2015
HANINGE 2015
DJURSHOLM 2015
HAGBY 2016
ÅGESTA 2016
BRO-BÅLSTA 2016
VIKSJÖ 2016
SALEM 2017
WÄSBY 2017
NYNÄSHAMN 2017
HÄSSELBY 2017
BJÖRKLIDEN 2017
ÅKERSBERGA 2018
LJUSTERÖ 2018
SALTSJÖBADEN 2018
LIDINGÖ 2018
HUVUDSTADEN 2018
MÄLARÖ 2019
ARNINGE 2019
ULLNA 2019
INGARÖ 2019
TÄBY 2019





•

Valberedningen 2021-2022

Astrid Wennberg Dicander, Ordf., Lomma, Barsebäcks Golf & CC
Södermanland, Halland, Skåne. Invald 2009. Ordförande från 2014.

Charlotta Nordenberg, Limhamn, Bokskogens GK
Gotland, Blekinge, Småland, Västmanland, Örebro. Invald 2014.

Eva Hultgren, Stockholm, Åkersberga GK
Dalarna, Uppland, Stockholm, Jämtland-Härjedalen. Östergötland. Invald 2019.

Hans Johansson, Göteborg, Albatross GK
Bohuslän-Dal, Göteborg, Värmland, Västergötland. Invald 2009.

Ove Marklund, Piteå, Piteå GK
Medelpad, Norr- och Västerbotten, Ångermanland, Gästrike- Hälsingland. Invald 2019.



•

Förbundsstyrelsen 2021- 2022

Anders Sjögren (2008), Malin Pellborn (2017), Martin Karlsson (2016), Anneli Samuelsson (2018),
Birgitta Wilhelmsson (2019), Maria Möller (2015 ledamot, 2017 ordförande), Stefan Bengtsson (2013)



•

Valberedningensförslagtill styrelseordförande,1år

Maria Möller, Hufvudstadens GK och Mölle GK 
Invald 2015 till ledamot, 2017 vald till ordförande 
Förslag: Omval 1 år, 2021 - 2022



•

Styrelseledamot - Valberedningens förslag
kommande mandatperiod omval på 2 år

Birgitta Wilhelmsson, Umeå GK
Invald i styrelsen 2019

Stefan Bengtsson, Hede-Vemdalens GK

Invald i styrelsen 2013
Malin Pellborn, Täby GK
Invald i styrelsen 2017



•

Styrelseledamot med 1 år kvar

Martin Karlsson, Göteborgs GK Anders Sjögren, Norrköpings GK. Anneli Samuelsson, Vasatorp GK

Invald i styrelsen 2016 Invald i styrelsen 2008 Invald i styrelsen 2018



•

Verksamhetsrevisorer

Gerd Stenström , Vinbergs GK
Förslag: Omval 2 år, 2020- 2022

Lars Nordin, Gripsholms GK
Mandatperiod går ut 2021



•

Tomas Hedstrand

Ledamot i Stockholms GDF´s juridiska kommitté 2007-2008. JurN ledamot 2008-2014, ordf. sedan 2014. 
Nuvarande befattning sedan 2016, hovrättsråd på Svea Hovrätt.
Tidigare befattningar: hovrättsassessor, föredragande hos justitiekanslern, bolagsjurist, mm. 
Jur.kand examen 1997

Förslagtillordförande i Juridiskanämndenpå 1 år



•

Ledamöter till Juridiska nämnden på2 år

Elena Perrone: Ledamot i JurN sedan 2018
Nuv. befattning s. 2016 chefsjurist Spendrups Bryggeriaktiebolag. 
Tidigare befattningar: advokat, bitr. jurist, företagsrådgivare bank, 
golfinstruktör och talangutvecklare, professionell golfspelare, m.m. 
Jur.kand. 2010

Martin Rhodin: Ledamot i JurN sedan 2012
Nuv. befattning s. 2015 kansliråd, Justitiedepartementet, 
Straffrättsenheten.
Tidigare befattningar: utredningssekreterare, Terroristbrotts-
utredningen, rättssakkunnig UD t.f. hovrättsassessor,
tingsfiskal, m.m. 
Jur.kand. 2003



•

LedamöterJuridiskanämnden kvarstår 1 år

Peter Danowsky: Ledamot och v.ordf i JurN sedan 2013. Nuv. 
befattning: 1993 grundare av Danowsky & Partners (1993) 
och advokat på TIME DANOWSKY. Varit ombud i mål om 
styrelseansvar, revisorsansvar, företagshemligheter,
miljö-brott, immaterialrätt och i yttrandefrihetsfrågor i
allmän domstol och i skiljeförfaranden.
Jur.kand. 1972, advokat 1976.

Annika Rudestad: Ledamot Stockholms GDF`S 
Juridiska Kommitté sedan 2012; Nyval föreslagen 
Nuv. befattning s. 2015 rättssakkunnig, 
Kommunenheten, Finans- departementet. Tidigare
befattningar: Utredningssekreterare, t.f. assessor, 
förvaltningsrättsfiskal, länsrättsfiskal, m.m. 
Jur.kand. 2000



•

Suppleanttill Juridiskanämndenpå 1 år

Jan Rebane: Ordf. GK 4 år, ordf. Värmlands GDF 8 år, grundare och ordf. 
SGF´s JurN ca 25 år, Hedersordförande och suppleant JurN fr. 2014
Tidigare befattningar: Domarkarriär och utnämnd ordinarie domare , 
rådman, föredragande i Högsta domstolen, lagman, förordnande som 
offentligt biträde enl. lag; Jur.kand. 1965



Förslagtillersättningtill förbundsstyrelsensledamöter
i enlighet med beslut vid FM 2016

Ordförande: 80%avtvå inkomstbasbelopp

Ledamot: 80%av ett inkomstbasbelopp



•

Motion 1; juniorer och slopesystemet
Värmlands motion

• Tillåta att spelare från andra 
hemmaklubbar deltar i lagspel ex 
seriespel så flera klubbar kan 
anmäla lag

FS Yttrande

• FS menar att det regelverk som gäller för 
närvarande ska fortsätta att gälla. En viktig 
anledning till att behålla nuvarande regelverk 
är att det stimulerar klubbar att bedriva (en 
mer omfattande) idrottsverksamhet. 

• Att tillåta lag i SM Klubblag och JSM Klubblag 
där alla lagmedlemmar inte för året har 
samma representationsklubb vore att 
nedgradera mästerskapen. Det skulle också 
innebära att RF:s mästerskapstecken inte kan 
utdelas till segrande lag. 

56



•

Proposition 
Ändring av SGF:s stadgar – förändrad 

betalmodell för års- och GIT-avgifterna. 
Förslaget innebär att:

a) Den andra faktureringsomgången flyttas från 15 maj till 1 juli vilket innebär att betalning ska ske senaste den 31 
juli istället för den 30 juni.

b) Medlemsunderlaget för den andra faktureringsomgången ska beräknas den 1 juli istället för som nu 15 maj. 
Antalet medlemmar kommer därigenom att bättre spegla klubbens slutliga medlemssiffra den 15 september.

c) Klubb kan mot en fast avgift om 2 % på fakturabeloppet medges anstånd/avbetalning av respektive faktura och 
fakturomgång i upp till 30 dagar. Denna möjlighet finns inte i nuvarande betalmodell. Med avbetalning menas att 
klubben betalar exempelvis 50 % på huvudförfallodagen och resterande 50 % en månad senare.

d) Klubb som inte senast i samband med påminnelsefaktura reglerar den aktuella fakturaskulden ska påföras en 
förseningsavgift med 4 % på fakturabeloppet. Därigenom ersätts den nuvarande modellen med dröjsmålsränta 
enligt räntelagen.

e) Tillgången till GIT (inkl Min Golf) stängs av om betalning inte skett senast 15 dagar efter den aktuella 
förfallodagen, dvs huvudförfallodagen om klubben inte medgetts anstånd och den framflyttade förfallodagen när 
anstånd/avbetalning medgetts.
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(a) Den andra fakturaomgången flyttas från betalning den 30 juni till den 31 juli.

En senareläggning av den andra fakturaomgången harmoniserar bättre med klubbarnas intäktsströmmar.

(b) Den andra fakturaomgången baseras på en mätning 1 juli istället för 15 maj

Det slutliga medlemsantalet ska motsvara klubbens högsta medlemsantal vid tre mätningar under perioden 1 juli till 15 september. Det är allmänt känt i klubbarna att medlemsmätningarna i GIT 
påbörjas den 1 juli och att medlemmar som (ännu) inte har betalt ska avaktiveras i GIT senast under de sista dagarna i juni. Statistiken och erfarenheterna från de senaste årens avgiftsdebiteringar 
visar också att medlemsregistren är städade och korrekta inför mätningen den 1 juli.

Det är mot denna bakgrund betydligt bättre för alla parter att även medlemsunderlaget för den andra debiteringen läses av den 1 juli istället för som nu vid det udda tillfället 15 maj.

(c) En fast avgift införs vid anstånd/avbetalning

Det har vid flera tillfällen på tidigare års Förbundsmöten framförts att ”SGF får inte användas som bank av klubbarna”. Den f öreningsrättliga likabehandlingsprincipen talar starkt för att en sådan 
princip ska råda i alla förbund och föreningar.

Klubb som behöver anstånd med att betala någon av de totalt sex avgiftsfakturorna som utfärdas vid de tre fakturaomgångarna måste därför betala en ränta eller en avgift för denna möjlighet.

Förslaget innebär att en fast avgift införs på motsvarande 2 % av den del av fakturabeloppet som inte kan och inte behöver be talas på huvudförfallodagen.

Klubb som behöver anstånd eller en avbetalningsplan ska skriftligen ansöka om detta hos SGF. Förbundsstyrelsen kan bevilja anstånd med maximalt 30 dagar räknat från huvudförfallodagen. 
Alternativt kan klubben medges en avbetalningsplan under samma tid. Ansökan skall åtföljas av en motivering varför anstånd el ler avbetalningsplan begärs, t ex i form av likviditetsplan för perioden.

(d) En förseningsavgift införs vid utebliven eller försenad betalning

Klubb som inte reglerat aktuell skuld på huvudförfallodagen, eller följt anstånds- eller avbetalningsplanen, ska påföras en förseningsavgift med 4 % på det aktuella utestående fakturabeloppet.

Därmed ersätts den nuvarande modellen med dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Innan en eventuell förseningsavgift debiteras ska SGF ha skickat en påminnelse med betalningsanmärkning till klubben.

(e) Tillgången till GIT

Tillgången till GIT och Min Golf stängs av om betalning inte skett senast 15 dagar efter den aktuella förfallodagen, dvs huvudförfallodagen om klubben inte medgetts anstånd och den framflyttade 
förfallodagen när anstånd/avbetalning medgetts.
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Behov av medlemsavgifter 2022 

1. SGF:s verksamhet är numera till väldigt liten del riskexponerad och vi eftersträvar stor transparens om såväl 
verksamheten som vår ekonomi. Uttaget av medlemsavgifter är i hög grad kopplat till gällande verksamhetsinriktning, där 
nivån ska hållas så låg som möjligt. 

2. Sedan 2005 har medlemsavgiften höjts från 140 kr med totalt 34 kr. Det motsvarar en årlig höjning på 2,10 kr eller 
ungefär 1,4 procent. För att inte urholka verksamheten behöver medlemsavgifterna årligen justeras uppåt med 
motsvarande summa. Gör man en jämförelse med kostnadsutvecklingen i Sverige under perioden 2005–2020 så har den 
stigit något mer än SGF:s medlemsavgift. 

3. För framtiden är det önskvärt att planera utifrån en liknande utveckling av medlemsavgiften, vilket är rimligt om 
verksamhetsinriktningen ser likartad ut. FS har diskuterat att knyta uttaget till konsumentprisindex, men det kommer att 
fluktuera uppåt och nedåt mer än vad som är önskvärt. Enklare är då att ta fasta på utvecklingen de senaste femton åren 
och årligen höja SGF:s medlemsavgift med en summa som motsvarar genomsnittet. 

4. Med prognosen att medlemsbasen minskar mot 2020 och 2021 samt att de externa intäkterna sannolikt också 
sjunker, gör FS bedömningen att SGF:s intäkter 2022 blir lägre än för 2020 och 2021. Den förväntade kostnadsutvecklingen 
där lönekostnaden är den största faktorn bedöms också bli låg men mätbar. 

5. Med hänsyn till allt detta och att medlemsavgifterna lämnades oförändrade både för 2020 och 2021 gör FS 
bedömningen att medlemsavgiften behöver höjas för 2022. FS föreslår därför att medlemsavgiften höjs med 2 kr, vilket 
motsvarar kostnadsökningarna. 

6. Förslag till beslut 

7. Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta 

8. att fastställa medlemsavgifterna för 2022 till 0 (noll) kr för aktiv junior 0–12 år, 86 kr för aktiv junior 13–21 år och 176 
kr för aktiv senior 22 och äldre. 
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Förslag till ekonomisk ram SGF 2021

Junior 
0 – 12 år

Junior 
13 – 21 år

Senior 
22-

GIT avgift 
(FS beslut)

Beslutad avgift för 
2020:

0 kr 84 kr 174 kr Prel 61:50 kr 
plus
5 kr enl. beslut 
på FM 2018

Förslag till avgift 
för 2021:

0 kr 84 kr 174 kr Prel 62:50 kr 
plus
5 kr enl. beslut 
på FM 2018

• Ökade personalkostnader kommer att medföra 

en avgiftshöjning om 2 kr 2022 (preliminärt)

• SGDF Styrelse kommentar

• Föreslår att godkänna ekonomisk ram för 2021



•

Förslag till beslut

1. SGDF styrelse förslag:

• Rösta i enlighet med SGF Valberednings förslag



•

Instruktion till FM delegater

1. I första hand rösta enligt ovan angivna förslag

2. I det fall förslag justeras eller jämkas kunna rösta enligt det nya förslag 
som mest liknar ovanstående och bäst företräder Stockholms GDF:s vilja.



•

Övriga frågor?



Mötet avslutat
Tack för idag!


