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Saltsjöbadens Golfklubbs

Förtjänsttecken & stipendium



Utdelning av förtjänsttecken

Förtjänsttecken i guld

• Rolf Holme

Förtjänsttecken i silver

• Kurt Beckius

Förtjänsttecken i brons

• Annika Green

• Ann Westergren-Ekstedt

• Lennart Malmborg



Utdelning av juniorstipendium

Elitstipendiet:

• Oskar Bergqvist

Motivering: Oskar har under året radat upp fina placeringar i 

internationella tävlingar och etablerat sig i toppskiktet bland 

Sveriges golfspelare. På meritlistan under året finns bla: 10:e 

plats i Junior Invitational Saga Valley, 2.a plats The Orlando 

International Amateur Golf Championship, spelade fyra varv 

på Nordea Masters, EM-brons lag-EM i Halmstad och seger i 

vår egen Saltsjöbadskannan. 



Utdelning av juniorstipendium

Rolf Björklunds stipendium för bästa kompis:

• Ebba Wernered

• Motivering: Ebba har under säsongen spridit glädje och 

uppmuntran kring sig på klubben både mot jämnåriga och 

yngre golfkompisar. Ebba har dessutom visat prov på att hon 

är en god lagspelare och har på ett föredömligt sätt satt laget i 

första hand i lagspel. 



Utdelning av juniorpris

2015 års största handicapsänkning:

Victor Morén



Saltsjöbadens Golfklubbs Årsmöte 

31 mars 2016



Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande och sekreterare för 

mötet. 

5. Val av två protokolljusterare, tillika 

rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 

det senaste verksamhetsåret, 

b) Styrelsens årsredovisning (resultat-

och balansräkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens 

förvaltning under det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret. 

8. Fastställande av resultat- och 

balansräkning samt disposition av 

överskott respektive underskott i enlighet 

med balansräkningen. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 

den tid revisionen avser. 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 

inkomna motioner. 

11. Val av;

-Föreningens ordförande, tillika ordförande i 

styrelsen, för en tid av 1 år,

-halva antalet övriga ledamöter i styrelsen 

för en tid av 2 år,

-suppleanter i styrelsen med för dem 

fastställturordning för en tid av 1 år,

-en ledamot i valberedningen för en tid av 3 

år.

12. Beslut om antalet ordinarie revisorer samt 

val av en eller två revisorer jämte en eller två 

suppleanter (auktoriserade eller godkända) 

för en tid av 1 år.

(Vid val av revisor får inte styrelsens 

ledamöter eller suppleanter delta).

13. Val av Föreningens representant till 

bolagsstämman i Driftbolaget med 

uppdragsspecifikation.

14. Övriga frågor



Resultat 2015

Utfall Budget

• Bolaget -2 kSEK 288 kSEK

• Föreningen 91 kSEK -618 kSEK

• Årets resultat 89 kSEK -330 kSEK



Jämfört utfall 2015 med 2014

(kSEK) Utfall

2015

Budget

2015

Utfall

2014

Rörelsens intäkter 12 861 12 170 12 875

Rörelsens kostnader -12 859 12 500 -12 265

Rörelseresultat 2 -330 610  

Finansiella int./kost 87 0 125    

Årets resultat 89 -330 735

Greenfee 1 784 1 600 1 786

Spons/reklam 1 064 1 000 784



Rörelseresultat utveckling 

2010-2015

Rörelseresultat 2015 89 kSEK

Rörelseresultat 2014 735 kSEK

Rörelseresultat 2013 -527 kSEK

Rörelseresultat 2012 88 kSEK

Rörelseresultat 2011 - 49 kSEK

Rörelseresultat 2010                   - 535 kSEK



GKS Ställning 2015

(kSEK) 2015 2014 2013

Eget kapital 23 889 23 615 -2 173

Medlemslån 0 0 24 829

Nya medlemslån 0 0 110

Uppsagda medlemslån 367 625 3 414

Balansomslutning 25 672 26 344 29 198

Likvida medel 67 66 2 061

Lån från kreditinstitut 0 0 0



GKS Resultat

Intäkter 2015 2014 2013

Greenfee 1 784 1 786 1 413
Företagsgolf 192 163 167

Sponsorer 1 064 784 1 112
Spelavgifter 7 435 7 574 6 598

Medlemsavgifter 1 491 1 353 1 470
Inträde, städ, kö 59 483 933

Hyra 85 85 85

Övrigt 751 647 653
Summa intäkter         12 861 12 875 12 431

Kostnader 2015 2014 2013

Administration -3 606 -3 501 -3 543
Bana -5 135 -4 618 -5 082

Fastigheter -814 -684 -783

Kommittéer -218 -215 -305

Möten, fören.avg. -359 -343 -342
Arrenden -1 236 -1 357 -1 255

Avskrivningar -1 491 -1 547 -1 648
Finansiella int/kost 87 125 5
Summa kostnader     -12 772 -12 140 -12 953







PwC

Revisionen Saltsjöbadens 

Golfklubb
• Väsentliga områden

• Medlemsintäkter/spelrätter

• Intern kontroll och administrativa rutiner

• Hantering av medlemsregistret

• Skatte- och momsfrågor

• Hantering anläggningstillgångar

• Årsbokslutet

• Etik och moral (policys och regelverk)
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PwC

Revisionen Saltsjöbadens 

Golfklubb
• Iakttagelser från förvaltningsrevisionen

– Mindre synpunkter gällande attestrutin och delegering av 

befogenheter

– Fördelning av intäkter och kostnader mellan enheterna

I stort har koncernen fungerande administrativa rutiner och en 

god ordning. Denna ordning har förbättrats i och med att 

ekonomin outsourcades till extern redovisningskonsult. Styrelse 

och ledning har gjort ett gott arbete under året.
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PwC

Revisionen Saltsjöbadens 

Golfklubb
• Iakttagelser från bokslutsrevisionen

– Smärre förändring i periodiseringsprinciperna mellan 

bolag och förening samt ett ökat uttag av banhyra

– Visst utredningsarbete kvarstår vad gäller de emitterade 

spelrätterna

• Vi har noterat att koncernen sammanfattningsvis har en 

förbättrad kontroll över verksamheten och fungerade rutiner 

för bokslut och årsredovisning samt att årsredovisningen i allt 

väsentligt är korrekt och informativ. Förändringen inom 

administrationsfunktionen har förbättrat administrationen 

inom koncernen.
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PwC

Revisionen Saltsjöbadens 

Golfklubb
• Årsbokslutet 2015

•Årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens och 

bolagets resultat och ställning

– Korrigering av klassificering av intäkter och kostnader samt 

materiella anläggningstillgångar utfördes föregående år.

• Årsbokslutet är informativt och följer gällande lagar och 

förordningar

•En ren revisionsberättelse kommer att avlämnas för 

föreningen och bolaget
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Förslag till resultatdisposition

för föreningen (GKS)

Förslag till resultatdisposition (SEK)

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:

Spelrätter 4 850 950

Balanserat kapital 18 946 650

Årets vinst 91 258

Summa 23 888 858

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att i ny räkning 

överförs: 

23 888 858

Summa 23 888 858



Förslag till resultatdisposition

för bolaget (GKS Drift AB)

Förslag till resultatdisposition (SEK)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 1 831 827

Årets resultat -1 470

Totalt 1 830 357

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning 

överförs:

1 830 357

Totalt 1 830 357



Beslut avseende föregående års 

verksamhet

Beslut om fastställelse av Klubbens (koncernens) resultat-

och balansräkningar

Beslut om fastställelse av Föreningens resultat- och 

balansräkningar & resultatdisposition

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 

räkenskapsåret



Motioner

Motion 1 - Leif Maartmann

Motion med förslag till ändring av föredragningslistan pga.

stadgeändringar vid höstmötet.

Motion 2 - Leif Maartmann

Motion med förslag till stadgeändringar avseende stadgeändringars 

ikraftträdande §8, valbarhet till ordförande för möte §20 samt ordförandes 

åligganden §26.



Förslag till styrelse,

revisorer och valberedning



Förslag till styrelse i GKS 2016
Valberedningen föreslår årsmötet 2016 att välja följande representanter till

styrelsen:

Ordförande: 

Tiit Kask - omval för ett år 

Ledamöter: 

Johan Wijkström - omval t.o.m. 2017 

Carina Smith - nyval(omval, inträdde som ledamot under 2015)t.o.m. 2017 

Henrik Morén - nyval t.o.m. 2017 

Suppleanter: 

Annika Green - omval för ett år 

Carl-Johan Alm - nyval för ett år 

Ledamöter som, vid årsmötet 2015, valdes på två år: 

Ann Westergren Ekstedt 

Ola Lindberg 

Richard Berg 



Valberedningen 2016

Enligt GKS stadgar skall Valberedningen bestå av tre personer som 

utses av klubbens årsmöte. Deltagarna skall utses på tre år enligt ett 

rullande schema där en ny medlem väljs varje år. 

Föregående årsmöten har utsett:

Per Byström att ingå till årsmötet 2016

Fanny Nordlöf att ingå till årsmötet 2017

Sven Klevefors att ingå till årsmötet 2018

Till ny ledamot i valberedningen föreslås: Carl Schlyter



Förslag till revisorer i GKS 2016

Enligt klubbens stadgar skall årsmötet dels ta beslut om antalet ordinarie revisorer, 
en eller två, jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) dels utse 
dessa för 1år.

Valberedningen anser att det för GKS är tillräckligt att ha EN revisor + EN 
revisorsuppleant

Till revisor föreslås: Johan Rönnkvist (PWC)

Till revisorsuppleant föreslås: Erik Albenius (PWC)

Medlemsrevisor

Enligt klubbens stadgar skall en medlemsrevisor väljas för ett år, om årsmötet 
anser att en sådan behövs.

Valberedningen anser att det för GKS räcker att ha en ordinarie revisor, 
valberedningen föreslår därför att ingen medlemsrevisor utses. 



Val av Föreningens representant till 

bolagsstämman i Driftsbolaget

Enligt klubbens stadgar skall årsmötet utse en representant till 
bolagsstämman i Driftsbolaget med uppdragsspecifikation.

Till klubbens representant föreslås Richard Roth



Övriga frågor



GKS koncernbudget 2016

Intäkter Budget 2016 Rev budget

Greenfee 1 800 1 700

Företagsgolf 200 200

Sponsorer 1 000 1 000

Spelavgifter 7 500 7 400

Medlemsavgifter 1 600 1 600

Inträde, städ, kö 0

Hyra 85 105

Övrigt 560 560

Summa intäkter         12 745 12 565

Kostnader Budget 2016 Rev budget

Administration -3 107 -3 172

Bana -5 670 -5 116

Fastigheter -755 -800

Kommittéer -209 -228

Möten, fören.avg. -385 -385

Arrenden -1 370 -1 370

Avskrivningar -1 494 -1 494

Finansiella int/kost 0 0

Summa kostnader     -12 990 -12 565

Koncernen Budget 2016 Rev budget

Intäkter 12 745 12 565

Kostnader -12 990 -12 565

Resultat -245 0

Styrelsen föreslår en reviderad 

budget för 2016 pga. att 

omorganisationen medför 

sänkta personalkostnader och 

att omfördelning i 

medlemskategorier medför 

något lägre medlemsintäkter.



Välkommen till golfsäsongen 2016
Glöm inte städdagen söndagen den 24 april


