
 

 

 

Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2019 
 
 
Plats:  Elite Hotell Knaust, Sundsvall 
Tid:  Kl. 18.00 
Datum: Måndag den 2 december 2019 
 

 
Före mötets öppnande sker utdelning av Sundsvalls Golfklubbs stora och lilla 
juniorstipendium. Prisutdelning KM 2019, Match KM 2019, KM två generationer. 
 
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. 
  

8. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga. 
 

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

 

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

 
11.  Avslutning 

 
Varmt välkomna, 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tävlingsresultat 
Sundsvalls Golfklubb 2019 
 
Klubbmästare 2019 
 
Herr: Rasmus Konradsson 
Dam: Emma Hägglund 
Damer 12: Telma Einberg 
Herrar 12: Felix Löfman 
Herrar jun: Rasmus Konradsson 
Damer jun: Emma Hägglund 
Dam 30: Linda Arnström 
Dam 60: Lena Johansson 

Herr 30: Linus Olsson 
Herr 40: Daniel Urander 
Herr 50: Peter Lindevall 
Herr 60: Torbjörn Gådin 
Herr 70: Stig Hedström 
Herr 80: Leif Modigh 
 
Match KM 
P-E Olsson 
Äkta makar/sambo 
Michael Johansson  
Ulrika Johansson 
2-Generationer 
Anton Johansson 
Michael Johansson 
 
 
Juniorstipendium 2019 
 
Lilla: Tillkännages vid mötet 

XXX-XXXX 
Stora: Tillkännages vid mötet 

XXXX-XXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Styrelsens förslag till avgifter 2020  

 

 Årsavgift  Städavgift Totalt 

Seniorer    22- (Ö) 5 225,-  300,- 5 525,- 

Juniorer   0-12 (Ö) 600,-  0,- 600,- 

Juniorer  13-17(Ö) 1 775,-  0,- 1 775,- 

Juniorer  18-21(Ö) 2 375,-  300,- 2 675,- 

Heltidsstuderande * (Ö) 2 875,-  0,- 2 875,- 

Greenfeemedlemskap ** 900,-  0,- 900,- 

Vardagsmedlem *** 4 050,-  300,- 4 350,- 

Passiv medlem 500,-  0,- 500,- 

     
  Startpaket nybörjare     
  inkl. medlemsavgift ****    

3 500,- 

     

Startpaket inkl Aktiv medlemsskap (Ö)     4 500,- 
Inträdesavgift samt kursavgift. 
 
Inträdesavgift seniorer/vardagsmedlemmar 500,- studerande/juniorer från 13 år 250,- 
 
*        Heltidsstuderande: Skall skicka in aktuellt studieintyg   
        
**      Greenfeemedlem rabatt 50 kronor på greenfee. 
          Häfte 5 rundor 1 350,- 

          Häfte 10 rundor 2 500,- 
 Greenfeemedlemskap ingår inte i greenfeesamarbetet mellan Öjestrands GC, 
 Timrå GK, Hudiksvalls GK, Sörfjärdens GK och Hussborgs GK. 
 
*** Vardagsmedlem spelar fritt fram till kl. 14.00. Efter kl. 14.00 och helger 
 erlägges 100,- i greenfee. 
 Vardagsmedlemsskap ingår inte i greenfeesamarbete mellan Öjestrand GC,  
          Timrå GK, Hudiksvalls GK, Sörfjärdens GK och Hussborg GK. 
 
**** Startpaket nybörjare inkl. medlemsavgift greenfeemedlem 
 ingår spel på bana 5 ggr och kurs för grönt kort. 
 
(Ö)     Fritt spel på Öjestrands GC, Hussborg GK 
 

          Greenfee  
          Vardagar   Senior 500,- och junior 250,- 
          Lörd/Sönd/Helgdag Senior 500,- och junior 250,- 
 
          Samarbete klubbar emellan      
          Timrå GK, Hudiksvalls GK, Hussborgs GK samt Sollefteå GK 300,-, 
          greenfee Vallentuna 100,- rabatt under helgdag. 
 
 Städavgift 
 300 kr i presentkort återbetalas vid städning.  
 Dessa presentkort är giltiga från städdagen till 1 augusti. 
 



 

 

 
  
 

          
           
 
          Tidsbokning 
 Gäller mån-ons-fre 07.00-18.50, tis-ons-lör-sön 06.00-18.50  
 Bollränna gäller övriga tider.  
 Ej avbokad tid, senast 2 timmar innan, debiteras 100,- 

  
          Hyra Golfvagn 
          50,- 
 
          Polett/Rangekort till Range Bollmaskin 
 20,- för 25 bollar 

 Finns även att köpa rangekort där du laddar kortet efter eget tycke och belopp. 
 
          Hyra golfbil (Körkort samt minst 18 år krävs)  
          300kr, 200kr med läkarintyg 
 2 500 kr /hel säsong, golfbil avsedd för 1 person 
 4 000 kr /hel säsong, golfbil avsedd för 2 personer 
 
          Skåp omklädningsrum  
          150,- 
 

   Vagnsbur  
          Över 400,- under 500,- 
  



 

 

 
 
 

Ordförande har ordet 
                Sundsvall november 2019 

 
Ännu en säsong är till ända och även denna säsong så kan vi blicka tillbaka på en fin 
sommar på vår anläggning. 

 
Styrelsens arbete 
Som jag berättat om tidigare 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 dela med 
mig av min bild av 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. 
 
Under året så arbetade Pierre Fulke fram ett förslag till masterplan. Förslaget 

presenterades på vårmötet och mottogs av positiva reaktioner. Självklart är det en 
lång resa från ett förslag till genomförande. Under sommaren har planen diskuterats i 
olika sammanhang och som jag sagt ända från början krävs en enighet för att 
genomförandet ska bli framgångsrikt. Vi kan konstatera att den enigheten inte finns 
kring planen. Därmed återgår arbetet till att hitta vägen till en plan att enas kring. 
Framförallt framfördes synpunkter kring de ekonomiska utmaningarna det kan 
innebära men också design och layout av den framtida banan. 
 
Vi tackar Stefan tillsammans med Anton och Lucas och övrig banpersonal för ett fint 
arbete med banan och gläds över att hål 3 nu åter är spelbar med ordinarie green. 
  

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 köket fått den nödvändiga och efterlängtade uppfräschning som vi sett 
fram mot. Nu har vi ett kök som är värt namnet och skapar förutsättningarna för en 
krögare att leverera en bra produkt till oss medlemmar. 

  
3. Sporten 

Hur kan vi bidra till att så många som möjligt utvecklar sin golf för att tycka att det är 
ännu roligare? 
 
Vår tanke för året var att fortsätta med Tommys 10-veckorskurs, som de flesta vet så 
var inte Tommy tillräckligt kry för att kunna genomföra kurserna. Tyvärr blir det inte 
alltid som planerat men nu håller vi tummarna för Tommys tillfrisknande som känns 
viktigare än denna fråga. Träningen under sommaren har därmed hanterats av 
Andreas Martinez som nu börjar bli varm i kläderna i sin roll. 
 
 

  



 

 

 
 
 

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. 
 
Vår nya satsning på att skapa framtidens ledare genom vår juniorverksamhet har gett 
stort genomslag. Våra partners har uppmärksammat detta och stöttat initiativet 
ekonomiskt, även golfförbundet har besökt oss för att ”se och lära” och våra äldre 

juniorer har så klart tagit sig an utmaningen på ett inspirerande sätt.  
 

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. 

 
I år var det första året med greenfee-samarbetet med helt gratis spel hos Hussborg 
vilket har uppskattats av oss medlemmar som jag uppfattat det. 
 
Utmaningen med att öka tillgängligheten på vår bana är stor. Det är populärt att 
spela på Sundsvalls GK, både av golfare från andra banor men också vi medlemmar 
är flitiga golfare. Vi har under de senaste åren provat olika grepp och inget har 
egentligen gett någon större effekt. Jag tror helt enkelt att man måste vänja sig med 
att ha framförhållning om man vill spela vid en specifik tidpunkt på vår bana. Är du 
flexibel så brukar det lösa sig att få komma ut och spela. Dessutom har vi förmånen 
att ha två ytterligare banor att spela fritt på. 

  
Utöver dessa fokusområden har vi även som övergripande områden med oss dessa.  

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. 
 
Vårt mål var att skapa en kommunikationsplan under året. Planen har påbörjats men 
är inte slutförd så det är ett jobb som finns kvar för framtiden.  

  
7. Ekonomi 

För att skapa förutsättningar för vår framtida utveckling måste vi ha kontroll på vår 
ekonomi och stärka den ytterligare på bästa sätt. 
 
Vid höstmötet 2018 så presenterades en budget som blev ifrågasatt. Under våren har 
verksamheten haft uppdraget att titta över kostnadssidan och om möjligt stärka 
intäktssidan. Det har också gett effekt och vår prognos för helåret 2019 visar på ett 
bättre resultat än budget. 
 
Årets stora investeringar är renoveringarna av greenområdet på hål 3 samt köket. 
Sammantaget är det investeringar på totalt drygt 1 msek. 
 

Väl mött på höstmötet måndagen den 2 december kl 18:00 på Knaust Hotell! 
 

Svante Berggren 
Ordförande 

  



 

 

 
 

Verksamhetsplan 2020  
 

Styrelsen i Sundsvalls Golfklubb lämnar följande förslag för verksamhetsåret 2020 
 

Organisation 

Styrelsen upplever stora utmaningar med att bedriva ett effektivt styrelsearbete bland annat 

pga styrelsens storlek. Under vintern och fram till årsmötet kommer därför ett förslag med en 

styrelse och kommittéstruktur att tas fram. I det arbetet är en viktig ansats att förtydliga 

medlemmarnas viljeinriktning i olika frågor för att skapa en tydligare väg framåt från klubben 

som vi säkerställt en majoritet av medlemmarna står bakom.  

 

Klubbchef 

Under året skall en ny klubbchef rekryteras och arbetet kommer påbörjas under slutet av 

2019. Vår plan är att den nya klubbchefen skall vara på plats i god tid inför säsongen 2020. 

Styrelsen är tacksam om våra medlemmar är aktiv i att sprida vår rekryteringsannons för att 

säkerställa ett gott rekryteringsunderlag. 

 

Banan  

Vårt arbete med att ta fram en masterplan som vi som klubb kan samlas kring fortsätter. Att 

göra investeringar i banan utan att först fastställa vår gemensamma utvecklingsplan anser vi 

inte är en klok väg framåt. 

 

Anläggningen  

Under 2020 kommer endast löpande underhåll av fastigheter att göras. 

 

Sporten  

Träningsverksamheten planeras att tillsammans med shopverksamheten avvecklas i egen regi 

för att därefter bedrivas av en extern entreprenör. Syftet är att minska komplexiteten i vår 

egen verksamhet samtidigt som vi tror att förutsättningarna för en entreprenör att bedriva 

denna typ av verksamhet är bättre. I och med denna förändring anpassar vi vår organisation 

till hur det vanligen ser ut på andra klubbar. 

 

Juniorer 

Vår satsning på juniorer fortsätter i huvudsak handlar det om att fortsätta på inslagen väg samt 

fortsätta att utveckla och ta fram framtidens ledare.  

Uppdraget är att genomföra aktiviteter för klubbens juniormedlemmar för att stärka deras 

utveckling som golfspelare och individer, juniorverksamheten ska sträva efter att skapa social 

gemenskap och klubbkänsla, sträva efter att höja den fysiska prestationsförmågan, samt att 

förbättra spelskickligheten. Uppmuntra spelare att representera (tävla) för Sundsvalls GK. 

 

Tävling 

Antalet tävlingar blir i stort sett detsamma som 2019. Arbetet med att få fler sponsorer och 

därmed bättre prisbord har hög prioritet. Golfveckan spelas som tidigare v.28 och kommer i år 

att förlängas med en speldag. Att göra klubbmästerskapet till en mer attraktiv tävling med fler 

deltagare har prioritet. 

  



 

 

 

 

Att skapa värde för våra intressenter  

Samarbetsavtalen med Öjestrand och Hussborg och är uppskattat av våra medlemmar. Båda 

dessa avtal löper vidare som tidigare. För 2020 kommer inga bokningsrestriktioner finnas 

mellan Öjestrand och Sundsvall så som vi provade under 2019. Vi återgår till tidigare upplägg 

då det inte gett önskvärt utfall.  

För våra sponsorer 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.  

Net Promoter Score (NPS) är ett mått där vi mäter hur nöjda våra medlemmar är med det 

klubben levererar.  Vår målsättning är att värdet vid mätningen i augusti 2020 ska överstiga 

50 och långsiktigt är målet att vi är bättre än golfförbundets målsättning (60). Värdet mäts via 

verktyget Players 1st där en enkät skickas ut vid 2 tillfällen per år till alla medlemmar. 

Verksamheten har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för vilka aktiviteter som ska 

genomföras. 

 

Ekonomi  

Vårt arbete med att förenkla och effektivisera ekonomiarbetet tillsammans med Forma 

kommer fortskrida. Syftet är att skapa en mer lättöverskådlig ekonomiredovisning samtidigt 

som vi ökar effektiviseringen för att minska kostnader.  

 

Golfhallen  

Vi fortsätter driva denna i egen regi och Andreas kommer att sköta vinterkurser samt 

juniorträning med början i januari 2020. 

 

Medlemsavgiften 2020-2022 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften skall höjas med 150kr/år under de tre närmaste åren. 

Generellt så vi vet vi att våra kostnader ökar, framförallt drivmedelskostnader, löner och 

bekämpningsmedel. Men den viktigaste bakgrunden till förslaget är att vi står inför stora 

investeringar i vår anläggning. Planen för detta är ännu inte beslutad men vi har tex flera 

greener som kan med kort varsel behöva renoveras (främst  hål 1, 5, 13 och 15). Genom att ha 

framförhållning inför dessa beslut så skapar vi möjlighet att med kort varsel genomföra dessa 

investeringar då finansieringen finns på plats. 

 

Restaurangen 

Jennys mat o prat har inte bestämt om hon ska fortsätta driften av restaurangen 2020, vi för en 

dialog om detta med henne, vi hoppas på en fortsättning, då vi är mycket nöjda med henne 

och den service hon erbjudit medlemmar och gäster under 2019. 

 

Övrigt  

För vintern 2019/2020 kommer vi att erbjuda skidspår. Tillsammans med Skottsunds 

fastighetsägarförening har vi en bra lösning för driften av skidspåren, där vi står för mark och 

maskiner och de tar hand om all skötsel av spåren samt det ekonomiska ansvaret. 
  



 

 

 
 

Resultaträkning 
 

 


