
Position Namn

Styrelse - Ordförande Johan Wijkström Omval för ett år

Styrelse - Ledamot Staffan Gustavsson Vald på två år 2019

Styrelse - Ledamot Åsa Andersson Vald på två år 2019

Styrelse - Ledamot Mathias Lindeberg Vald på två år 2019

Styrelse - Ledamot Anders Lindqvist Nyval för två år

Styrelse - Ledamot Joakim By Nyval för två år

Styrelse - Ledamot Susanne Bervå Nyval för två år

Styrelse - Suppleant Caroline Wessel Nyval för ett år

Styrelse - Suppleant Peter Swaffer Nyval för ett år

Revisor - ordinarie Martin Nääs Nyval för ett år

Revisor - suppleant Johan Rönnkvist Nyval för ett år

Revisor - medlemsrevisor Vill vi ha en medlemsrevisor?

Föreningens representant till GKS Drift AB’s 
bolagsstämma

Fredrik Skageberg Nyval för ett år

Medlemmarnas representant i Skidbolagets styrelse Erik Kusoffsky Omval för ett år

Föreningens medlemsrevisor i Skidbolaget Lars Berglund Omval för ett år

Valberedning - ordförande Helen Rasmusen Vald på tre år 2018

Valberedning - ledamot Tiit Kask Vald på tre år 2019

Valberedning - ledamot Sverker Axdal Nyval för tre år 2020

Valberedningens förslag - 2020
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• Johan Wijkström, 56 år, Saltsjöbaden

• Jur Kand, sedan 1990 bankman med fokus på utlandsaffärer, 
ränte- & valutahandel samt kapitalmarknad och regelverk.

• Hcp 5, har spelat golf i snart 50 år och under resans gång 
varit medlem i ett flertal klubbar i Sverige och utomlands. 
Spelar aktivt både sällskaps- och tävlingsgolf, ca 40 ggr/år.

• Idag aktiv i styrelsen som ordförande och ansvarig för 
tävlingskommittén.

• Vill jobba med att fortsätta utveckla klubben till en av 
Stockholms mest attraktiva familjeklubbar med en toppbana 
i gott skick. Vill fortsätta utveckla klubben, dess kommittéer 
och breddverksamhet, särskild med fokus på juniorgolfen, 
tjejgolfen och förbundets 50/50 vision. Vill att klubben skall 
vara en mötesplats för familjen över generationerna.

• Johan har suttit i styrelsen som ledamot och vice ordförande 
i 7 år, varit ordförande 2 år och är föreslagen som ordförande 
from årsmötet 2020 i ytterligare ett år.

Johan Wijkström
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Staffan Gustavsson

• Staffan Gustavsson, 43 år, Saltsjöbaden

• BSc Hons Business Managamet, Entreprenör

• Hcp 5, spelat golf i 35 år

• Med min bakgrund från flertalet uppstarter och uppbyggande
av säljorganisationer ligger min kompetens närmast tillhands
inom sälj- och marknadsrelaterade frågor. Jag är engagerad i 
knatteverksamheten som tränare då mina barn har börjat
intressera sig för golf, så juniorverksamheten intresserar och 
engagerar mig allt mer. 

• Jag vill verka för att värna om klubbens fantastiska historia
samt säkerställa att GKS fortsätter att utveckla sitt
erbjudande, allt för att fortsätta sprida golfgäldje till alla åldrar
och nivåer av golfare.

• Staffan har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot i 3 år. Han 
valdes på två år som ordinarie vid årsmötet 2019. 
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Åsa Andersson

• Åsa Andersson, 55 år, Saltsjöbaden

• Civilekonom, konsult med fokus på finansiell
rapportering och regelverk inom finanssektorn

• Hcp 32, har spelat golf i ca 10 år. Spelar ~15 rundor per 
år. Främst sällskapsgolf men deltar gärna i våra trevliga
klubbtävlingar.

• Jag vill att GKS ska verka för ett fortsatt starkt
golfintresse, genom att värna vår fina golfbana och ett
inkluderande klubbliv. Golfare på alla nivåer och med 
olika ambition ska känna att de är välkomna men också
att de utvecklas i sitt golfspelande för att nå sina mål, 
stora som små.

• Åsa har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot i 3 år. 
Hon valdes på två år som ordinarie vid årsmötet 2019
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Mathias Lindeberg

• Mathias Lindeberg, 47 år, Saltsjöbaden

• Fastighetsförvaltare och gruppchef, Tyresö kommun

• Hcp 2, jag har spelat golf mer eller mindre i ca 40 år, i mitt tycke
alldeles för sällan i dagsläget.

• Jag har varit medlem i GKS sedan 1983. På den tiden fick man bli
medlem först vid 10 års ålder, annars hade jag absolut gått med 
tidigare. För mig har GKS alltid varit en trivsam familjeklubb
förknippad med en lång, spännande historik, välkomnande miljö, 
bra klubbkänsla och en trixig, utmanande bana. Jag vill vara med 
och utveckla familjeklubbskonceptet och skapa en mötesplats där
alla känner sig välkomna oavsett om du gäst eller medlem och 
helt oberoende av ålder och nivå som golfare.

• Mathias valdes in som ordinarie ledamot vid årsmötet 2019.
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Anders Lindqvist

• Anders Lindqvist, 65 år, Saltsjöbaden

• Civilekonom, jobbat och jobbar med Venture Capital, 
entreprenörer och start-ups i olika former de senaste 25 åren.

• Hcp 15. Spelade mycket golf som junior men höll sedan upp 
drygt 30 år. Kommit i gång på allvar igen förra året tillsammans 
med min hustru Marie. Mycket tack vare att vi gick med i 
trevliga Saltsjöbadens GK !

• Gillar Saltsjöbadens GK eftersom det är en "genuin" golfklubb 
med en fin bana och bra stämning. Tror själv mycket på att 
behålla och vårda de traditionella värdena i vår klubb men 
samtidigt förnya, utveckla och bredda vår verksamhet. Har en 
hel del erfarenhet från att, tillsammans med entreprenörer 
och bolag, starta och utveckla de mest skiftande verksamheter 
och skulle tycka det vore kul att få bidra lite med detta inom 
ramen för klubben.

• Anders föreslås som ordinarie ledamot i två år fr.o.m. 2020



Joakim By
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• Joakim By, 43 år, Saltsjöbaden

• Ansvarig för Handelsbankens Fonders Amerika-förvaltning. 
Förvaltar själv fonden Amerika Småbolag med fokus på teman 
som teknologi, innovation, demografi och hållbarhet. Har ett 
brett kontaktnät bland företag och politiker i USA.

• Hcp 7, har brunnit för golf de senaste 35 åren. Spelade elit tennis 
som ung men bytte helt till golf i 13-årsåldern när jag fick min 
första järn-3a. Spelar så mycket det bara går och helst lite till….

• Jag har varit medlem på Saltsjöbadens GK i drygt 30 år. Har spelat 
många banor men Saltsjöbaden känns alltid som hemma. Banan 
blir bara roligare och roligare ju mer man spelar den. Att banan 
blir också bättre och bättre känns fantastiskt.  Nu när mina barn 
är 10 och 12 har jag engagerat mig en del i knatteverksamheten 
och hoppas att klubben ska bli en naturlig samlingsplats för hela 
familjen. Här ska det vara kul att vara och alla ska känna sig 
välkomna. 

• Joakim föreslås som ordinarie ledamot i två år fr.o.m. 2020.



Susanna Bervå

• Susanna Bervå, 61 år, Vasastan
• Hcp 30. Spelat golf i 20 år, med varierat antal rundor per 

år. 
• Konsult inom ekonomi och ledarskap
• Med min bakgrund som ekonom men också som VD i 

flera branscher har jag kunskap i ekonomiska frågor, 
erfarenhet av styrelsearbete men också av vikten att alltid 
arbeta med kunderbjudandet. Man kan ju se alla 
medlemmar och gäster som ”kunder”.  

• Jag uppskattar enormt när jag kommer till Saltis och ser 
alla barn och ungdomar på övningsområdena och jag vill 
vara med och utveckla familjeklubbskonceptet ytterligare. 
Jag vill även arbeta för att klubben skall få fler nya 
medlemmar. Vi har en fantastisk bana med ett stort 
upptagningsområde.  

• Susanna föreslås som ordinarie ledamot i två år fr.o.m. 
2020
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Caroline Wessel

• Caroline Wessel, 63 år, Stockholm

• Hcp 19, började spela golf 2004 och har varit
medlem i GKS sedan dess.

• Aktiv i damkommittén sedan 2012. 

• Jag ser fram mot att delta i det fortsatta arbetet att
vidareutveckla klubben och hela anläggningen till 
en mötesplats för en positiv golfupplevelse och
socialt umgänge. Jag vill värna om ökad klubbkänsla
och gemenskap för alla medlemmar. GKS ska vara
en aktiv klubb där alla, medlemmar som gäster och
oavsett ålder och ambitionsnivå, känner sig 
välkomna och får njuta av en riktigt fin golfbana.

• Caroline föreslås som suppleant i ett år fr.o.m. 2020
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Peter Swaffer

• Peter Swaffer, 47 år, bor i Saltis med fru och tre 
golfintresserade döttrar.

• Pilot sedan 20 år med bakgrund av att som 
entreprenör ha startat och drivit flygbolag. 
Jobbar idag som chef för flygavdelningen på 
Statens Haverikommission. 

• Uppvuxen i Halmstad med HGK som mitt andra 
hem under tiden som junior. Idag 12 hcp och 
medgrundare till en av vår klubbs ligor. Jag är 
medlem av Idrotts Kommittén och driver 
tjejsatsningen Saltis Golftjejer. Att bidra till att 
säkra klubbens fortlevnad genom en ekonomisk 
stabilitet samt skapa en trivsam och naturlig 
mötesplats av god kvalitet för unga som för äldre 
driver mitt golfengagemang.

• Peter föreslås som suppleant i ett år fr.o.m. 2020

16/04/2020 11



Valberedning

2020

16/04/2020 12



Helén Rasmusen

• Helén Rasmusen, 55 år, Stockholm, Kungsholmen.

• Illustratör, grafisk- och digital designer, AD, CD och 
konceptutvecklare främst inom sociala medier, webb-
TV och print på Expressen AB.

• Hcp 11, har spelat golf i ca 20 år. Startade på 
Troxhammar GK och bytte till Saltsjöbadens GK för tio
år sedan. Sällskapsspelar mest men har även då och 
då deltagit i D22, D40, D50 seriespel etc.

• Som valberedare vill jag säkerställa att GKS 
verksamhet kan utvecklas och bestå med stabilitet
genom att på nästa årsmöte vid behov ge förslag på 
eventuellt nya ledamöter för att få en fortsatt bra 
sammansatt styrelse

• Helén har ingått i omgångar i GKS Marknadskommitté
och är med i valberedningen sedan 2018 (vald på 3 år)
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Tiit Kask

• Tiit Kask, 66 år, Saltsjöbaden.

• Egenföretagare och entreprenör de senaste 30 
åren. Innan dess arbetat i amerikanska företag
med konsumentvaror i Sverige, England och 
Italien.

• Hängiven golfare med Hcp 5 och medlem i GKS 
sedan tidigt 70-tal. Har varit funktionär i GKS 
sedan tidigt 90-tal i olika roller och senast
ordförande 2014-18.

• Tiit har varit medlem i valberedningen sedan 
2019 (vald på 3 år).
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Sverker Axdal

• Sverker är 56år och bor på Älgö

• Spelat golf i 30 år och har 9 i hcp, varit 
medlem i Saltis ca 20 år

• Jobbar som pilot på Novair

• Vintersäsongen spenderar jag mycket tid i 
fjällen o åker utför, inte mycket på tvären

• Sverker föreslås som medlem i 
valberedningen fr.o.m. 2020 (på 3 år)
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