
 
 

Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2018 
 
 
Plats:  Hotell Södra Berget Sundsvall 
Tid:  Kl. 18.00 
Datum: Måndagen den 3 december 2018 
 
 
Före mötets öppnande sker utdelning av Sundsvalls Golfklubbs stora och lilla 
juniorstipendium. Prisutdelning KM 2018, Match KM 2018, Argentina pokalen. 
 
Dagordning 
 

1. Mötets öppnande. 
 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 

 
3. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 

 
4. Fastställande av föredragningslistan. 

 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska  

justera protokollet. 
 

7. Fastställande av årsavgifter, inträdesavgift och eventuella övriga avgifter samt 
verksamhetsplan och utgifts- och inkomstbudget för det kommande 
verksamhetsåret. 
  

 Sundsvalls Golfklubbs nuläge. 
 Ekonomisk prognos/rapport för innevarande år. 
 Förslag till avgifter för kommande verksamhetsår. 
 Beslut om nytt samarbetsavtal. 
 Presentation av styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 
 

8. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga. 
 

9. Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar  
före mötet. 

 
 Motion gällande tidpunkt för KM 
 Motion gällande ersättning till delar av styrelsen 

 
10.  Övriga frågor, om vilka Höstmötet ej kan fatta beslut. Information och      

 diskussion. 
 

11.  Avslutning 
 

Varmt välkomna, 
Styrelsen 

  



 
 

Tävlingsresultat 
Sundsvalls Golfklubb 2018 
 
Klubbmästare 2018 
 
Herr: Daniel Urander 
Dam: Louise Marmont 
Damer 12: Elsa Blomberg-Tjernström 
Herrar 12: Edvin Hägglund 
Herrar 18: Liam Allder 
Damer 18: Hanna Thörnberg 
Dam 30: Camilla Åström 
Dam 70: Birgitta Wimmercranz 
Herr 30: Peter Engberg 
Herr 40: Daniel Urander 
Herr 50: Tony Zetterberg 
Herr 60: Stefan Bodingh 
Herr 70: Tommy Björnsson 
Herr 80: Leif Modigh 
 
Match KM 
Tony Zetterberg 
 
Äkta makar/sambo 
Tony Zetterberg 
Carina Andreasson 
 
2-Generationer 
Anton Johansson 
Michael Johansson 
 
Segrare Argentina pokalen 2018 
Tony Turpin 
Inga-Lill Turpin 
 
Juniorstipendium 2018 
 
Lilla: Tillkännages vid mötet 

XXX-XXXX 
Stora: Tillkännages vid mötet 

XXXX-XXX 
  



 
 

Inkomna motioner 
 
Motion 1 
 
Sundsvall 11 oktober 2018 
Motion till årsmötet 
 
Då KM är den viktigaste och största klubbtävlingen på säsongen, Och förhoppningen från 
tävlingskommittén är att göra KM till en trevligare dag. Där ALLA ska kunna vara med. 
Så då är ju tanken att alla ska ha chansen få deltaga, som det är nu åker flera duktiga 
juniorer till college o skola.  
Och då urholkas KM lite, så tanken är vi spelar KM på ett datum där alla har chansen att 
deltaga. 
 
Förslag: 
Tävlingskommittén ska kunna planera KM för att anpassa tävlingsprogrammet till övriga 
tävlingar, lokalt, regionalt och nationellt. Därför föreslås att det beslut som togs på 
årsmötet 2012 upphävs och nytt beslut tas som ger tävlingskommittén fritt att planera 
KM under hela säsongen 
 
Tony Zetterberg 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslår att höstmötet beslutar enligt motionen med framförallt 3 motiv: 
 

1. Nuvarande beslut hindrar vissa grupper att vara med i KM precis tvärtemot det vi 
uppfattar som tidigare motions tanke. Tex. våra äldre juniorer som studerar på 
andra orter har lämnat hemmaklubben för studier när KM spelas. 
 

2. Nuvarande beslut hindrar klubben att följa golfförbundets rekommendation till 
KM-helg. Övrigt tävlingsprogram som beslutas av förbund och distrikt anpassas till 
den rekommendationen vilket gör att vår tidpunkt för KM begränsar möjligheten 
till att delta i distrikts- och förbundsarrangerade tävlingar för våra medlemmar. 
 

3. Styrelsens syn är att detta är en frågeställning som bör hanteras av 
verksamheten då beslut på föreningsstämma skapar en begränsning att anpassa 
vår verksamhet till de förutsättningar som gäller vid varje enskilt tillfälle. 
 

  



 
 
 
Motion 2 
 
Sundsvall 8 oktober 2018 
 
Ersättning till Ordförande och Kassör - Bakgrund  
Jag avgick som kassör under vid vårmötet 2018. efter en tids reflektion av min tid som 
styrelseledamot och kassör kan jag inse vilken tid och energi som jag lagt ner i klubben.  
- Förslag  
Mitt förslag är att styrelseordförande samt kassör (vilka är de poster som lägger mest tid 
och har störst ansvar) skall få fritt medlemskap samt spelrätt i klubben så länge 
uppdraget pågår. Detta dels för att berörda personer skall känna en uppskattning från 
klubben, samt även till en liten del öka attraktionskraften för att rekrytera framtida 
styrelsemedlemmar. - Yrkande  
Beslut enligt ovan.  
  
  
Med vänliga hälsningar,  
  
Marcus Häggkvist F.d. kassör Sundsvalls GK 
 
 
Styrelsens kommentar till motion 
 
Med anledning att motionen berör styrelsens medlemmar och att styrelsen därmed bör 
ses som jävig avstår vi att rekommendera föreningsstämma något beslut. Styrelsen finns 
tillgänglig för frågor på mötet. 
 
Som ett tillägg till motionen så förordar styrelsen att en arbetsgrupp tillsätts för att 
utreda frågan om ersättning till styrelse, kommittéer, valberedning med flera om bidrar 
med sin tid till klubbens utveckling och drift. Valberedningen har tackat ja till att ta på sig 
uppdraget att sätta samman en arbetsgrupp som kan fördjupa sig i frågan och lämna ett 
förslag till vårmötet i mars 2019. 
 
Beslut för föreningsstämman att fatta 
 

1. Föreningsstämman beslutar för eller mot motionen 
2. Styrelsen förordar att föreningsstämman uppdrar till valberedningen att sätta 

samman en arbetsgrupp att utreda ersättningsfrågan som sedan presenteras för 
beslut på vårmötet. 

 
  



 
 

Ordförande har ordet 
            Sundsvall november 2018 

 
Vilken fantastisk säsong och bana som nu är till ända. Medan många klubbar runt om i 
landet kämpat med torka har vår bana visat sig från sin bästa sida och vi har istället 
kunna njuta av fint väder och härliga dagar. 
 
Styrelsens arbete 
Som jag berättat om i olika forum och även på höst- och vårmötet så har styrelsen delat 
upp sitt arbete i olika fokusområden. Denna arbetsfördelning har vi hållit i under året och 
vi upplever det som ett bra sätt att hantera de frågor som vi arbetar med. Med detta som 
utgångspunkt vill jag delge Er en rapport från säsongen.  
 

1. Banan 
Här jobbar vi med att skapa en plan hur vi kan utveckla banan, övningsområden 
mm på kort och lång sikt. Att på kort sikt utveckla banan med små medel, rätt 
fokus och samtidigt ha en tydlig långsiktig plan kring banan och hur vi möter 
utmaningarna som en 60 år gammal bana har. 
 
Arbetet tillsammans med banarkitekten vi valde (Pierre Fulke Design) har nu 
startats upp och under november planerar vi för fullt för vår första arbetsdag med 
projektgruppen. Syftet är att tillsammans med Pierre och Adam (Mednickson) 
stämma av våra tankar och syn på olika idéer, allt för att peka ut rätt riktning för 
projektet. På vårmötet räknar vi med att kunna presentera mer kring våra 
slutsatser och vårt arbete under vintern. Förhoppningsvis finns det även 
idéskisser kring tänkta förändringar som diskuteras. 
 
Som jag tror alla upplevt har vi haft en fantastisk bana som har varit outstanding 
jämfört mot våra kollegor i närheten. Det är väldigt roligt att kunna känna den 
stoltheten över banan och det skick som Stefan och hans gäng har åstadkommit i 
år. Det går inte att undvika att nämna 3:ans green som har varit årets sorgebarn. 
Först på listan över de förslag vi vill ha från PFD är en åtgärdsplan för att se vad 
vi kan göra redan till våren för att få ordning på greenen och så håller vi 
tummarna för att den kommer visa sig från en bättre sida nästa år. Som jag skrev 
i fjol ville vi förstärka på banan med en ställföreträdare för Stefan och vi är väldigt 
glada att Anton har valt att komma till oss och har bidragit på ett bra sätt under 
året. 
  

2. Anläggningen 
Fokusområdet innefattar underhåll och utveckling av klubbhus, Ödlundska, 
restaurang, shop mm. Vi vill också fortsätta utveckla ”torget” som ger en unik 
närhet mellan shop, kansli, range, övningsgreen, restaurang, parkering, 1:a tee 
och 18:e green. 
 
Under året har vi målat om hela klubbhuset och tyvärr även lagt en del pengar på 
att laga takskador från den besvärliga vintern. Tråkigt nog har vi även fått 
nedslag från miljökontoret vilket resulterar i mer eller mindre tvingande 
investeringar för oss som vi kommer att presentera på höstmötet. Vi har också 
insett att i de inledande diskussionerna kring banans utveckling finns det saker 
som kan ha inverkan på hur vi vill utveckla miljön kring klubbhuset. Av den 
anledningen kommer vi inte göra mer än absolut nödvändigt innan vår plan för 
banan är beslutad 

  



 
 
 
En extra satsning under året var våra sommarvaktmästare som har haft 
uppdraget att höja finishen rent generellt kring klubbhus, Ödlundska och ute på 
banan. Min syn är att vi genom detta har förbättrat den totala upplevelsen för 
både besökare och medlemmar genom att det är snyggt sopat och städat i våra 
utemiljöer. 
 
Shopens utveckling är inte som vi önskat, vi medlemmar nyttjar helt enkelt inte 
möjligheten i den omfattning som vi önskar. Inför 2019 innebär det att vi kommer 
förändra utbudet genom att minska antalet klädmärken och jobba mer med 
loggade kläder. Gällande hårdvara (klubbor, skor, bollar osv) sker ingen 
förändring. 
  

3. Sporten 
Hur kan vi bidra till att så många som möjligt utvecklar sin golf för att tycka att 
det är ännu roligare? 
 
Under året har vi kört dubbla omgångar med ”Tommys 10-veckorskurs” som är 
uppskattat av de som medverkat, men tyvärr inte upptäckts av så många. En unik 
möjlighet att under enkla och trevliga former utveckla olika delar av sin golf. Med 
en bättre grund kommer du tycka det är ännu roligare med golf, så ta chansen att 
prova på nästa år. 
 

4. Juniorer 
Vi har en fantastisk verksamhet med ca 200 juniorer anmälda, hur kan vi utveckla 
den vidare? Vårt fokus är framförallt att öka kvaliteten i vår träning och vårt 
upplägg. 
 
Under våren belönades Daniel ”Durra” Urander med utmärkelsen Årets 
juniorledare i golfsverige, väldigt roligt att Durra uppmärksammas för sina 
insatser och självklart är vi glada för att det är just på Sundsvalls golfklubb det 
händer. I år har vi haft ca 185 juniorer i vår verksamhet och nytt för i år är vår 
satsning på att utveckla framtidens ledare. De ungdomar som vill har erbjudits 
möjlighet att träna på att leda andra genom utbildning från golfförbundet samt 
med coachning och stöttning av Durra och övrig personal på klubben. 
 

5. Att skapa värde för våra intressenter 
Hur skapar vi största möjliga värde för våra medlemmar, sponsorer/partners, 
våra gäster och övriga intressenter? Målet är att vi skall vara det naturliga 
förstahandsvalet för våra intressenter när det kommer till golf. 
 
Vårt första år med greenfee-samarbeten med både Vemdalen-Klövsjö GK och Åre 
GK där jag för egen del nyttjat det för att besöka Åre, alltid lika roligt att pröva 
nya bekantskaper så det hoppas jag att ni också gjort. 
 
Vi har haft stort fokus på att skapa en högre tillgänglighet till spel genom att 
minska och effektivisera tävlingsprogrammet, ta bort Castellum Ladies Open, 
flytta ihop 2-bollar till 4-bollar och mycket annat. Det uppdraget har varit minst 
sagt utmanande med tanke på hur gärna alla vi medlemmar vill spela, särskilt 
med denna sommar och vår fina bana. Dessutom har vi haft många som besöker 
oss från andra klubbar och inte minst från Öjestrand. Undrar om vår bana 
någonsin varit så välbesökt med 4-bollar från tidig morgon till sen kväll? 
 
 
 



 
 

6. Kommunikation 
Vi behöver tydliggöra vår kommunikation, styra upp de många kanaler vi har 
samt skapa en enkelhet att administrera de olika kommunikationskanalerna för 
att det ska upplevas relevant, enkelt och intressant. 
 
Till slut och efter en del problem som ledde till förseningar har vi äntligen sjösatt 
vår nya hemsida. Det innebär en ny design, men framförallt mycket lättare att 
uppdatera för klubbens personal så vi på ett enkelt sätt kan nå ut med vår 
information. 
  

7. Ekonomi 
För att skapa förutsättningar för vår framtida utveckling måste vi ha kontroll på 
vår ekonomi och stärka den ytterligare på bästa sätt. 
 
Vår nya kassör sedan vårmötet har mycket att sätta sig in i så klart, men några 
saker har vi ändrat under året som vi upplever positivt 
- Ny redovisningskonsult genom Eva-Lena på Formagruppen 
- Utökade arbetsuppgifter för Eva-Lotta för att ”ta hem” en del av arbetet och 
därmed minska våra kostnader för köpta tjänster 
- Kontantfri klubb vilket innebär förenklade rutiner, minskade kostnader, ökad 
säkerhet 
 
Gällande vår ekonomi så har vi ett bra intresse från nya medlemmar men tappar 
främst pga ålder. Som tidigare år fortsätter vi att balansera våra intäkter genom 
att investera klokt i vår anläggning. Några större nämnvärda händelser rent 
ekonomisk för 2018: 
- Ommålning av klubbhuset där det i budgeten var planerat att måla en del av 
huset för det var det vi bedömde vi hade utrymme för. Väl på plats lämnade 
målaren ett erbjudande som var svårt att tacka nej till och vi valde att slutföra 
målningen vilket innebar en ytterligare faktura på 60 000 kr. 
- Under våren har vi lagat tre olika takskador som sammantaget kostat oss ca 
150 000 kr och kan härledas till den tuffa vintern. 
 
Vi föreslår inte någon höjning av årsavgiften detta år då vi tycker oss kunna ha 
budgeten i balans trots generellt ökade kostnader och några investeringar som vi 
presenterar i verksamhetsplanen. Med en ny masterplan på plats får vi säkert 
anledning att återkomma i frågan. 
 

Vision 50/50 
Under året har vårt arbete med vision 50/50 startat upp. Målsättningen är att på sikt 
göra vår klubb mer inkluderande och välkomnande, Fram till nu har det handlat om 
utbildning och arbete med nulägesbilden för klubbens personal, styrelse och 
referensgrupp.  
 
Ideellt arbete 
Som avslutning vill jag rikta ett stort tack till de som lägger delar av sin fritid till att 
arbeta ideellt i föreningen till gagn för alla medlemmar i klubben, ingen nämnd, ingen 
glömd.  
 
Väl mött på höstmötet måndagen den 3 december kl 18:00 på Hotell Södra berget! 
 
Svante Berggren 
Ordförande  



 
 

Investeringsbeslut – Kök 
 
Bakgrund 
Klubbhusets restaurangdel har under de senaste åren genomgått en renovering medan vi 
har avvaktat med köket. Den information vi haft har visat på att investeringen kan vara 
omfattade för att dels förbättra de allmänna ytorna samt att uppdatera maskinerna i 
köket till modern standard. Viss investering i form av några nya maskiner samt allmänt 
material som tex serverings- och beredningsutrustning. 
 
Vid miljökontorets besök på klubben den 28 juni konstaterades att bla slitaget av ytskikt 
med ålderns rätt nu nått slutpunkten. Konsekvensen är att det trots regelbunden 
rengöring av köket (vilket enligt miljökontoret är genomförd på ett så bra sätt som var 
möjligt utifrån förutsättningarna) inte går att få riktigt rent. Anmärkningarna var av 
sådan art att det handlar om kökets och tillhörande utrymmens fastighetsunderhåll. 
 
Klubbledning och styrelsen har därför sedan dess utrett de olika alternativ som kan 
finnas och kommit fram till en plan för att förbättra köket till godkänd nivå. 
 
Vid miljökontorets återbesök 13 september presenterades vår plan vilken de godkände. 
Miljökontoret kommer på uppföljande återbesök i april 2019 för att stämma av våra 
planerade åtgärder. 
 
Åtgärder och ekonomisk kalkyl 
Del av investering Åtgärd i korthet Belopp 
El-fix Byte av all el i köket 96 800 kr 
Rex rör VVS-arbete bla byte av golvbrunnar 112 800 kr 
Bydalens golv Golv- och väggmattor 104 300 kr 
Köksutrustning  Köksmaskiner 102 000 kr 
Belysning Byte av armaturer i köket 70 000 kr 
Fönster Byte av kvarvarande fönster 20 000 kr 
Oförutsatta kostnader Reserv för fördyringar 94 100 kr 
Total investering   600 000kr 

 
Finansiering 
Vi har genom diskussion med vår befintliga bank, Danske Bank, erhållit ett positivt 
kreditbeslut enligt nedan. 
 
Lån 1 000 000 kr 
Amortering 10 år 
Ränta Stibor +2,95 %, med golv (räntebasen är aldrig lägre än 0 %) 
 
Vår checkkredit sänks från 3 500 000 kr till 3 000 000 kr. Klubben ökar därmed sin 
skuldsättning med 500 000 kr med anledning av investeringen och finansierar genom 
egna medel återstående del. 
 
I de fall vi kan självfinansera genom eget kassaflöde kommer det att ske i den 
omfattningen styrelsen anser lämplig. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förordar att föreningsstämman genom att godkänna föreslagen budget för 
2019 ger klubbledning i uppdrag att genomföra presenterad renovering samt uppta 
beskriven finansiering. 
  



 
 

Miljökontorets rapport från livsmedelskontrollen hos 
Sundsvalls Golf & Sportbar, Sundsvall 
 
Jon Elfving från miljökontoret besökte restaurangen 26 juni 2018 och träffade 
Kader Hemen från verksamheten. 
 
Miljökontorets iakttagelser från besöket finns här nedan. En brist innebär att ni inte 
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Om bristen finns kvar vid nästa besök kan ett 
föreläggande bli aktuellt. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta miljökontoret på 
telefonnummer 060-19 11 90. 
 
 
Miljökontoret har noterat följande brister: 
Lokalen var i behov av underhåll. 
Rengöringen var eftersatt. 
 
Extra offentlig kontroll kommer att utföras den 13 september 2018, kl 
09:00 för att följa upp den påtalade bristen. För extra offentlig kontroll tas en avgift ut 
för varje påbörjad timme. För år 2018 är timavgiften 956 kr. 
 
 

Iakttagelser och gällande bestämmelser 
 
Grundförutsättningar – Hygien 
Det här var en brist: 
 Lokalen var i behov av underhåll. Bedömningen baserades på följande iakttagelser: 

- Ventilationskanaler var installerade och utformade på sådant sätt så att 
rengöring försvåras. 

- Väggarna har ett ytskikt som är ojämnt vilket kan försvåra rengöring. 
-     Golv har ett sådant slitage samt lagningar att rengöring försvåras. 
-     Dörrkarmslister var trasiga och hade avskavd färg. 
- Trösklar i dörröppningar var trasiga och vatten riskerar träng in under 

golvmattan. 
-     Golvet lutar inte mot golvbrunnar i köket. 
-     Hål förekom i väggar. 

 
Enligt EG-förordning nr 852/2004 bilaga II kapitel I – V ska livsmedelslokaler hållas 
rena och i gott skick. Bristande underhåll medför att rengöringen försvåras.  
 

 Rengöringen var eftersatt. Bedömningen baserades på följande iakttagelser: 
-     Ventilationskanalerna hade ingrodd smuts. 
-     Samtliga ventilationsdon var inte rengjorda. 
-     Väggar hade ingrodd smuts. 
-     Golvet var eftersatt rengjort. 
- I kylbänkslådor inne i köket fanns tillväxt av vad som såg ut som någon 

typ av mögel. 
-     I kylrummets tak fanns tillväxt av vad som såg ut som svartmögel. 

 
Enligt EG-förordning nr 852/2004 bilaga II kapitel I – V ska 
livsmedelslokaler hållas rena och i gott skick. 
 
  



 
 
Tidigare brister 
Noterade brister vid föregående inspektion den 21 juli 2017 hade åtgärdats: 

 Livsmedelsföretaget har införskaffat lämplig utrustning för att förvara livsmedel i. 
Ingen återanvändning av hinkar skedde. 
 
Noterade brister vid föregående inspektion 21 juli 2017 hade inte åtgärdats: 

 Rengöringen är fortsatt eftersatt. Detta trotts att grovrengöring utförs minst två gånger 
per vecka. Miljökontoret noterar att lokalens utformning och material inte tillåter en 
effektiv rengöring. 
 
Övrigt 
Ingen skriftlig uppmaning fanns till kunderna att kontakta 
livsmeddelspersonalen i frågor som rör födoämnensallergi. Rutinen vid miljökontorets 
inspektion vara att alltid fråga kunderna om de hade allergi mot födoämnen. 
Miljökontoret finner denna rutin förenlig med gällande lagkrav, men rekommenderar 
Sundsvalls Golf & Sportbar att säkerställa att kunderna alltid upplys om allergener 
oberoende av vem i personalen som arbetar, förslagvis genom en skriftlig uppmaning till 
kund att fråga personalen. 
 
Bakgrund 
Besöket ingick i den planerade offentliga livsmedelskontrollen och var oanmält. Syftet 
med besöket var att framförallt kontrollera efterlevnad av lagen inom 
kontrollområdena: Allmänna krav och skyldigheter, Grundförutsättningar – Hygien 
samt HACCP-baserade förfaranden. Vid besöket gjordes även en uppföljning på 
eventuella brister från föregående besök. 
 
 
Miljökontoret 
 
Jon Elfving 
Miljöinspektör 

Detta ärende har hanterats digitalt och har därför ingen namnteckning. 

Lagtexterna finns på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se 
Du kan också kontakta miljökontoret för att få mer information om lagar och regler. 
 
Kopia på rapporten sänds till klubbchef@sundsvallsgk.se 
  



 
 

Information gällande samarbetsavtal 2019 
 
Under hösten har vi tillsammans med Öjestrands GC fört en dialog med Sörfjärdens GK 
om förlängning av vårt samarbetsavtal gällande bokning och spel på varandras banor. Då 
vi inte har lyckats nå samförstånd, återgår därför samarbetet med Sörfjärdens GK till ett 
klassiskt samarbetsavtal med rabatterad greenfee.  
  
För att skapa mervärden för Er medlemmar, så har vi tillsammans med Hussborgs GK 
hittat en förutsättning för ett samarbete 2019. 
Detta samarbete/avtal är inom de ekonomiska förutsättningar som både Öjestrand GC 
och Sundsvalls GK har och som vi kan acceptera utan justering av årsavgiften 2019.  
Därför är det glädjande att vi nu kan presentera Hussborg GK, som vår nya samarbets-
partner för säsongen 2019. 
  
Avtalet mellan Öjestrand GC och Sundsvalls GK begränsas till att Öjestrand GC:s 
medlemmar och övriga gäster kan boka starttider på Sundsvalls GK max fyra dagar 
framåt i tiden. Anledningen till förändringen är att vi på Sundsvalls GK har upplevt ett 
mycket stort tryck på banan och måste skapa mer utrymme för klubbens egna 
medlemmar.  Samma förutsättning gäller därför även omvänt.  
 
  



 
 

Verksamhetsplan 2019 
 
Nedan följer styrelsens förslag till verksamhetsplan för Sundsvalls GK under 2019 
 
Banan 
Fokus för 2019 är att driva arbetet med vår masterplan så långt som det är möjligt både 
att fastställa och förankra planen men också att arbeta med finanseringen av 
genomförandet. 
 
Anläggningen 
Förutom köksinvesteringen så kommer vi framförallt mer utvändig målning av 
vagnsbodar & reception/kansli och en generell uppfräschning av herrarnas 
omklädningsrum att genomföras. I syfte att binda samman restaurang och övningsgreen 
mm kommer vi att bygga en trapp med sittmöjligheter mellan dessa.  
 
Sporten 
Vi fortsätter satsningen på Tommys 10-veckorskurs som är ett bra initiativ för att 
förenkla möjligheten till träning för alla våra medlemmar. Vi vill också utvärdera 
möjligheterna kring friskvårdsbidraget som nu är möjligt att nyttja till golfaktiviteter. 
 
Juniorer 
Vår satsning på juniorer fortsätter, styrelsens avsiktsförklaring för juniorverksamheten 
2019 pekar i huvudsak på att fortsätta på inslagen väg och att fortsätta vårt nya inslag i 
att bidra till att ta fram framtidens ledare. 
 
Att skapa värde för våra intressenter 
Avtalet med Öjestrand förlängs och övergår nu till ett löpande avtal. Tyvärr kommer vi 
inte att förlänga med Sörfjärden då medlemsnyttan inte blir tillräckligt stor i förhållande 
till den kostnad det skulle innebära. Vi fortsätter självklart att söka efter ytterligare 
greenfee-samarbeten för att vara värdeskapande för våra medlemmar.  
 
För våra sponsorer så utvecklar vi vår verksamhet för att kunna erbjuda ett intressant 
upplägg där våra samarbetspartners upplever ett mervärde i att sammankopplas med 
vår verksamhet. I det arbetet upplever vi att juniorverksamheten är en viktig nyckel då 
det uppskattas av många. 
 
Kommunikation 
För året har vi en målsättning att ta fram en kommunikationsplan för att tydliggöra våra 
olika kanaler samt säkerställa en god kommunikation till de som berörs. 
 
Ekonomi 
Vårt arbete med att förenkla och effektivisera ekonomiarbetet kommer fortskrida. Syftet 
är att skapa en mer lättöverskådlig ekonomiredovisning samtidigt som vi ökar 
effektiviseringen för att minska kostnader. Ett viktigt arbete inom området kommer att 
vara att jobba med finansieringsalternativ av framtida investeringar. 
 
  



 
 
 
 
Övrigt 
För vintern 2018/2019 kommer vi inte att erbjuda något skidspår. Bakgrunden är att det 
inte fungerar med de arbetstidsregler vi som arbetsgivare har att rätta oss efter samt att 
det påverkar vårt arbete med golfbanan negativt. 
 
Golfhallen kommer vi bedriva i egen regi under vintern 2018/2019 och fördelen är att vi 
nu kommer kunna erbjuda en mer tillgänglig hall för de som vill träna och samtidigt 
kunna erbjuda fler träningsgrupper tillsammans med Andreas och Niclas.  
 
6-13 april 2019 är det dags för årets medlemsresa. Denna gång bär det av till El 
Rompido, Costa de Luz i Spanien. Se mer info på hemsidan. 
 
Vårt framgångsrika samarbete med Öjestrands GC fortsätter och vi presenterar ett nytt 
avtalsförslag med Hussborg under höstmötet. Avtalet gäller medlemskategorierna 
seniorer med full status samt juniorer och heltidsstuderande. 
 
Medlemsavgiften kommer i år att behållas på samma nivå som 2018   
 
Även fortsättningsvis kan de som vill dela upp årsavgiften på 12 månader via autogiro. 
Mer information och blankett finns på hemsidan. 
 
  



 
 

Kommentar till ekonomi 
 
För de medlemmar som inte medverkar på höstmötet så bifogas några kommentarer 
avseende de största avvikelserna i prognosen samt de största skillnaderna i budgeten 
jämfört mot tidigare år. 
 
Prognos: 
 
Medlemsintäkt 
Inför året så höjdes avgiften till klubben, det har bidragit positivt till utfallet dock är 
nettot av antalet medlemmar för året ca -25 st. 
 
Lektioner 
Lektionsverksamheten avviker mot budget med ca 120kkr. Den främsta orsaken är en 
varm sommar och att det saknas tid för privatlektioner. För att öka intäkterna från 
lektionsverksamheten tänker vi dra ner Andreas tid med de yngre juniorerna samt fler 
gruppträningar under vinter och vår. 
 
Personalkostnader – ny redovisning 
Gällande personalkostnaderna så har bidrag för personalen flyttats till övriga intäkter 
från personalkostnader. Budgeten för 2018 är justerad för denna redovisningsmässiga 
förändring. Av den anledningen ökar också personalkostnaderna och övriga intäkter för 
2018. Utöver det avviker personalkostnaderna med ca 150kkr och det beror främst på 
att vi anställt fem sommarvaktmästare samt att vi haft Eva-Lotta på heltid under tre 
fjärdedelar av året. 
 
Shop 
Shopen avviker mot budget med ca 380kkr där den främsta orsaken är att våra 
medlemmar inte handlar i den utsträckningen vi hoppats. Åtgärd inför 2019 är ett 
minskat sortiment på klädsidan, där vi till största del kommer att jobba med 
klubbloggade kläder.  
 
Budget 
 
Pierre Fulke Design - Masterplan 
Kostnaden för framtagande av masterplan är budgeterad till 200 kkr. 
 
Personal 
Inför kommande pensionsväxling efter Stefan och som förberedelse inför ombyggnation 
på banan så ökar personalkostnaden för att vi ska vara väl förberedda att möta framtida 
utmaningar. 
 
Köket 
Investeringen i köket beskrivs i särskilt underlag. Budgeteras till 600 kkr. 
 
Sponsorintäkt 
I budgeten ökar sponsorintäkten för året med ca 250 kkr, den främsta orsaken till att vi 
räknar med att nå den målsättningen är Durras åtaganden i slalombacken minskat och 
han får mer tid över till marknadsarbete på golfklubben. 
 
Medlemsavgiften oförändrad 
Trots både generella kostnadsökningar samt ovan beskrivna satsningar föreslår inte 
styrelsen någon justering av medlemsavgiften.  
  



 
 

Kassaflödesanalys 
 
 
Kassaflödesanalys, Tkr   Utfall Prognos Budget 

    2017 2018 2019 

Resultat före avskrivningar  942 348 866 

Rörelsekapitalförändring  -339 -22 21 

Skatt  0 0 -1 

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN 603 326 886 

Finansnetto  -18 -68 -76 

FRITT KASSAFLÖDE  485 258 810 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -345 -100 -600 

Jämförelsestörande poster  0 0 0 

Planerad utdelning / nyemission  -1 0 0 

NETTOKASSAFLÖDE  138 158 210 

Amortering  0 0 -100 

KASSAFLÖDE EFTER AMORTERING  138 158 110 

Planerad nyupplåning  -94 0 500 

ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN  44 158 610 

Ingående kassa  125 169 327 

UTGÅENDE KASSA  169 327 938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Konsoliderad resultaträkning Utfall Utfall Prognos Budget Budget
2016 2017 2018 2018 2019

INTÄKTER

Nettoomsättning 7 923 8 538 8 374 8 511 8 515
   - Greenfee 735 629 701 750 700

   - Shop 1 355 1 685 1 436 1 700 1 300

   - Spelrätts- & städavgifter 3 408 3 799 3 861 3 660 4 065

   - Sponsring 1 590 1 577 1 574 1 700 1 850

Aktiverat arbete för egen räkning 1 931 2 053 1 996 2 364 2 280
   - Medlemsavgifter 1 142 1 168 1 171 1 160 1 220

Övriga intäkter 413 191 995 1 051 1 025

Summa intäkter 10 267 10 782 11 365 11 926 11 820

KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -1 841 -2 478 -2 082 -2 237 -1 614
   - Shop -1 445 -1 584 -1 396 -1 275 -900

Övriga varu- och materialkostnader -263 -297 -355 -252 -366

Övriga externa kostnader -3 666 -3 566 -3 488 -3 704 -3 709
   - Bankostnader -1 594 -1 797 -1 621 -1 836 -1 731

Personalkostnader -3 738 -3 499 -4 972 -4 821 -5 265

Summa kostnader -9 508 -9 840 -10 897 -11 014 -10 954

Resultat före avskrivningar 759 942 468 912 866

Avskrivningar -614 -624 -695 -662 -785

Resultat efter avskrivningar 145 318 -227 250 81

Finansnetto -99 -118 -68 -100 -76

Resultat 46 200 -295 150 5


