
Välkommen till ordförandemöte
18 februari 2021



•

Agenda
• Inför SGFs Förbundsmöte 

- Viktiga frågor på FM
- Val till Förbundsstyrelsen
- SGDFs Klubbrepresentation vid FM

• Inför SGDFs årsmöte torsdag den 18 mars
- SGDFs ekonomi och avgifter
- Motioner och propositioner

• Aktuella verksamhetsfrågor
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Agenda

• SGDF verksamhet
• Resultat 2020
• Budget 2021
• Distriktets roll och uppdrag
• Vision & Målsättning
• Vision 50/50 & kommunikation
• Aktuellt från Utbildningssektion 
• Aktuellt Juniorsektion
• Motion & Proposition från SGF
• Valberedningen
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Distriktets tre roller

Den egna 
förenings-
verksamheten

Verka på 
golfklubbarnas 
uppdrag

Verka som 
SGF’s regionala 
organ
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Demokratiprocessen

18 Februari:
Ordförandemöte

14 Februari:
Beredningsmöte

18 Mars:
SGDF Årsmöte

25 April:
SGF Förbundsmöte

Diskussion kring
FS förslag och 
motioner FM

Samtliga distrikt och FS:
Synpunkter på FS förslag 
och motioner till FM

Fastslå SGDF position ang
FS förslag och motioner till FM
Utse delegater till FM
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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
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Budget 2021
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 1 425 800 1 466 191 1 580 000

Övriga Kanslikostnader 409 000 275 997 250 000

Möteskostnader klubbar 90 000 63 774 95 500

Styrelsen 518 000 307 030 312 200

Idrott 1 179 351 826 500

Tävling 305 328 544 300

Junior 1 025 500

Senior 156 000

Regel 527 500

Paragolf 115 000

S:a Kostnader 4 266 800 3 597 672 3 608 500

Resultat -266 700 628 469 -116 800

Eget Kapital 1 723 887 1 990 587 1 245 318
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Mål och
Vision

Stockholms GDF
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Det här är vi bra på!

1. Omfattande och populär idrottsverksamhet: seriespel, junior och elit

2. Bra utbildningsverksamhet

3. Bra ekonomi

4. Många klubbar och spelare inom relativt liten yta

5. Duktiga ledare
6. Anställd personal
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Men det här måste vi jobba mer med

1. Verksamheten har tonvikt på tävling

2. Det är svårt att hitta ideella ledare, och de vi har blir äldre

3. Vi är dåliga på att berätta vad vi gör – både internt och externt

4. Vissa klubbar är mycket delaktiga – andra inte alls

5. Gör vi rätt saker?
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Och vad är viktigt då?

1. Välmående klubbar med aktiva medlemmar

2. Fördela tävlingar

3. Breda kontaktytor

4. Fånga upp klubbarnas förväntningar

5. Att känna stolthet för SGDF
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Med vilken vision når vi dit?

Stockholms GDF ska förbättra för klubbarna genom att engagera och 
inspirera.
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Det här är vår verksamhetsidé

SGDF ska bidra till att stärka och bredda idrotten golf i Stockholm. 

Vi ska vara ett kompetenscentrum som samlar och engagerar klubbarna:

1. I verksamhet som bedrivs bättre tillsammans än på varje enskild klubb

2. I gemensamma aktiviteter som gynnar en positiv utveckling inom 
klubbarna såväl som inom golfsporten som helhet

3. I en konstruktiv dialog om golfens utveckling i distriktet

SIDA 17



•

Vår värdegrund består av

1. SGDF stimulerar till samarbete mellan klubbarna

2. Vi är proaktiva, utvecklar kontinuerligt vår organisation och bedriver vår 
verksamhet med framsynthet och initiativförmåga

3. Vi arbetar mot gemensamma mål som fastställs av distriktets klubbar 
och av SGDF:s och SGF:s demokratiska organ

4. Vi är lyhörda för klubbarnas behov
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Våra strategiska områden

All verksamhet inom SGDF bedriver ska ta avstamp i kvalité, jämställdhet 
och inkludering. Vi ska jobba i nära dialog med klubbarna inom följande fyra 
strategiska områden:

1. Klubbutveckling (gemensamma utmaningar och möjligheter för Stockholms klubbar)

2. Utbildning och kunskapsförmedling

3. Breddidrott

4. Spelarutveckling och elit
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Fokus framåt
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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.

SIDA 21



•

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
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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
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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?
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Vision 50/50
2018 startade SGDF resan mot mer jämställd och inkluderande 
golf i distriktet.
• 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.
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Ny webb

• Ny plattform

• Ny och tidsenlig grafisk profil

• Mer användarvänlig

• Profilerade nyhetsbrev

• Lansering mars/april -21
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Utbildning
och rekrytering DD och TD
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Utbildning

1. SGDFs egna utbildningar
• Grundnivå för klubben

o Regelutbildning
o Tävlingsledarutbildning

• Vidareutbildning för uppdrag inom SGDF
o Distriktsdomare (DD)
o Tournament Director (TD)
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Genomförande

SGDFs kurser genomförs som
• Centrala kurser
• Kurs på klubben
• Digitalt över nätet (nytt)
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Utbildning andra aktörer

PGA
• Golfens ledarutbildning (juniorledare)

SGF
• GIT-utbildningar
• Att leda en golfklubb (styrelsearbete mm)

SISU
• Idrottskunskap
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Uppdrag inom SGDF

Uppdrag
• Distriktsdomare (DD)
• Tournament Director (TD)

Tävlingar inom Stockholmsdistriktet
• Nationella juniortävlingar (Teen Tour m fl)
• DM
• SM klubblag
• (SM-veckan 2023)
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Resursinventering DD och TD

Distriktsdomare (DD)
Ordinarie: 25 st
Assisterande: 5 st

Totalt: 30 st (kvinnor 4 st)

Antal DD-uppdrag: ca 100
Antal domardagar: ca 130

Tournament Directors (TD)
Ordinarie: 7 st
Assisterande: 0 st

Totalt: 7 st (kvinnor 0 st)

Antal TD-uppdrag: ca 30
Antal TD-dagar: ca 35
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Ambitioner

Alla klubbar inom SGDF ska ha minst

en välutbildad Tävlingsledare (TL)

- ”  - Regelansvarig (lägst KD-nivå)

Inom SGDF: Antal DD minst 35 st och TD minst 10 st
Föryngring 50 % < 60 år, (och gärna de mellan 22 och 30 år)
Fler kvinnor 25 % 



SGDF Junior 
Sektion
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Vi som jobbar för juniorer i SGDF

• Fredrik Bengtsson, Ordförande

• Claes Lundblad, Ledamot
• Christina von Wachenfeldt, 

Idrottskonsulent/Kansli

• Anna Karis, Projektledare Nu vänder Stockholm 
trenden

• Lasse Jäderfeldt, Future League - JSM-Klubblag
• Börje Carlsson, Tävling - Lilla Stockholms Ligan -

Tjejligan
• Anders Bergh, Tävling - Rookie Tour
• Fredrik Svärd, juniortävlingsansvarig - SGDF 

Teen Tour

• Martin Pettersson, tränare Golfteam STHLM PLUS

• Pontus Widegren, tränare Golfteam STHLM PLUS
• Jimmy Ramstedt, föräldrasupport Golfteam 

STHLM PLUS

• Malin Vingeskog, tränare Golftjej STHLM
• Nathalie Berglind, tränare Golftjej STHLM
• Fredrick Andréason, tränare Golfgrabb STHLM
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TräningGolftjej 
STHLM

Golfteam 
STHLM
PLUS

Golfgrabb 
STHLM

Golfteam 
STHLM

ERFA 
& klubb-

samarbeten

SGDF 
Alumni Inspiration 

från andra 
idrotter

Utbildning & 
föreläsningar

Junior-
ledarträff

Youtube-
kanal

Ideella
krafter

Up-to-date
Idrott/SGDF

Facebook-
grupp

Distriktets roll – en hubb

Tävling



SGDF Träningsgrupper
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SGDF Tävlingar



•



•

Nya loggor. Uppdaterat material. Samma 
tävlingar.
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Utveckling medlemsjuniorer Stockholm 

11
63

8

87
47

86
80

12
76

5

2017 2018 2019 2020



Nu vänder Stockholm 
trenden

-Våra juniorer är vår framtid
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Nu vänder Stockholm trenden

”Vi i SGDF vill att golf som idrott för barn och 
ungdomar ska växa, vara en sport med både motion 
och tävling, där glädje gör dem till golfare för livet!”

Genom ett starkare samarbete med ständiga samtal 
över klubbgränserna vill SGDF skapa en långsiktig 
och peppande golfverksamhet för de unga spelarna. 
Vi finns till hands i form av en hubb med kunskap 
och nätverk för att tillsammans med Stockholms 
golfklubbar ta juniorgolfen framåt och uppåt.
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Våra ledord

Vi har tagit fram ledord som är värdefulla i vår 
process. Vi har sedan valt att fylla ledorden 
med värden som vi finner högst relevanta för 
att nå våra mål.
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Hemmaklubben
- ett koncept för att visuellt visa hur det ser ut 
på en klubb och vilka förutsättningar som är 
viktiga för att junioren ska välja golf som en 
livslång idrott.



Nyhet! Juniormagasinet.



•

Juniormagasinet.

En uppgraderad juniorkalender i nytt format och
med nytt innehåll. Den riktar sig till våra juniorer, 
föräldrar och klubbar som har juniorverksamhet.

Den kommer att innehålla intressanta artiklar och
intervjuer och relevant information från SGDF 
verksamhet.

Håll utkik!



Avslut
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Motion 1; Lagspel, seriespel

Gästrike Hälsinglands 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. 

53
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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 föreningsrättliga 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 betalas 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 eller 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.

SIDA 55



•

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)

Förslag avgift för 
2021: (oförändrad 
mot 2020)

0 kr 86 kr 176 kr Prel 63:50 kr. 3 
kr enl. beslut på 
FM 2018 tas ut 

Förslag till avgift 
för 2022:

0 kr 88 kr 178 kr
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Förslag till verksamhetsinriktning 2021-
2022
1. Lite annorlunda upplägg, för att spegla SGF:s nya organisation

2. Barn och ungdomar i fokus

• Nytt projekt för att säkerställa bättre barn och 
ungdomsverksamhet ute på klubbarna

3. Ny mediestrategi
• Ny medlemstidning och nya digitala tjänster
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SGDF Valberedning
Birgitta Gure – ordförande

Sonja Andriakena

Lars Nordlöf

Roger Neckelius

Kontaktuppgifter finns på SGDF:s hemsida:

https://www.sgdf.se/start/sgdf/organisation/valberedning
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Vi hörs den 18 mars!

SGDF Årsmöte den 18 mars
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