
Position Namn

Ordförande Staffan Gustavsson Nyval ordf. för ett år

Ledamot Åsa Andersson Vald på två år 2019

Ledamot Anders Lindqvist Vald på två år 2020

Ledamot Joakim By Vald på två år 2020

Ledamot Susanne Bervå Vald på två år 2020

Ledamot Peter Swaffer Nyval för två år

Ledamot Stefan Lund Nyval för två år

Suppleant Caroline Wessel Omval för ett år

Suppleant Karin Emanuelli Nyval för ett år

Revisor - ordinarie Martin Nääs Omval för ett år

Revisor - suppleant Johan Rönnkvist Omval för ett år

Föreningens representant till GKS Drift 

AB’s bolagsstämma

Fredrik Skagerberg Omval för ett år

Valberedning - ordförande Tiit Kask Vald på tre år 2019

Valberedning Sverker Axdal Vald på tre år 2020

Valberedning Xxxxxx Nyval för tre år 2021
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STAFFAN GUSTAVSSON

• Staffan Gustavsson, 44, Saltsjöbaden

• BSC Hons Business Management, entreprenör

• Hcp 4, spelat på Saltis sedan 1984.

• Saltsjöbadens GK ligger mig varmt om hjärtat ända 

sedan jag slog mina första bollar här i mitten på 

åttiotalet! Jag vill vill verka för att värna om vår 

fantastiska historia och anda så att vi tillsammans med 

alla medlemmar, anställda, entreprenörer och partners 

säkerställer att vi fortsätter utveckla vårt erbjudande och 

upplevelse, så att vi kan sprida ännu mer golfglädje 

oavsett nivå eller ålder.

• Staffan har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot

i 4 år. Han valdes som ordinarie 2019. 
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ÅSA ANDERSSON

• Åsa Andersson, 56, Saltsjöbaden.

• Civilekonom, konsult med fokus på finansiell

rapportering och regelverk inom finanssektorn.

• Hcp 32, har spelat golf i ca 10 år.

• 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 golf-

spelande för att nå sina mål, stora som små.

• Åsa har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot

i 4 år. Hon valdes som ordinarie 2019.
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ANDERS LINDQVIST

• Anders Lindqvist, 66, Saltsjöbaden

• Civilekonom, jobbar med Venture Capital, entreprenörer 

och start-ups i olika former.

• Hcp 15. Spelade mycket golf som junior men höll sedan 

upp drygt 30 år. Kommit i gång på allvar igen för två år 

sedan.

• Jag 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 valdes som ordinarie ledamot 2020



JOAKIM BY 6

• Joakim By, 44, 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 och medlem sedan dess. 

Spelar så mycket det bara går och helst lite till….

• Jag 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 13 

flyttar fokus från knatteverksamheten till marknads-

kommittén där jag har mycket att bidra med.

Jag 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 valdes som ordinarie ledamot 2020.



SUSANNA BERVÅ

• Susanna Bervå, 62, Vasastan

• Konsult inom ekonomi och ledarskap

• Hcp 30. Spelat i 20 år, med varierat antal rundor per år.

• 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 valdes som ordinarie ledamot 2020.
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PETER SWAFFER

• Peter Swaffer, 47, 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.

• Hcp 12.

Uppvuxen i Halmstad med HGK som mitt andra hem 

som junior. 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 har suttit som suppleant i ett år och föreslås

nu bli ny ordinarie ledamot 2021.
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STEFAN LUND

• Stefan Lund, 52, bor i Saltis med fru och tre döttrar.

• Har en firma med fokus på datadriven kund-

kommunikation, ökad kundupplevelse och 

kundlojalitet. Att analysera mina golfrundor upptar 

även det en stor del av min tid.

• Hcp 7. Medlem sedan 2008. I år har jag spelat golf i 

26år. 2020 blev det 80 rundor på 15 olika banor, 

merparten på Saltis. Tröttnar aldrig på vår 

utmanande bana och älskar att kliva upp på 13:e 

tee - alltid med sikte på en eagle.

• Jag vill gärna bidra med att göra varje besök på 

klubben till en fantastisk upplevelse för både 

medlemmar och gäster. Man ska längta tillbaka och 

som medlem vara stolt över sin klubb.

• Stefan föreslås bli ny ordinarie ledamot 2021.
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CAROLINE WESSEL

• Caroline Wessel, 64, Stockholm

• Hcp 19, började spela golf 2004 och har varit medlem i

GKS sedan dess.

• Aktiv i damkommittén 2012 – 2020.

• 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 klubb-känsla 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 valdes som suppleant 2020.
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KARIN EMANUELLI

• Karin Emanuelli, 45, Saltsjöbaden

• Hcp 16. Började spela golf som 9-åring i Åhus, 

Kristianstads Golfklubb. Medlem i Saltsjöbaden sedan 

2012 men aktiv spelare först 2020.

• Älskar idrott och tränar mycket. Aktiv i barnens 

träningsverksamhet som ledare och hjälpande 

förälder. Bla ansvarig för Knatteträningen på klubben 

under flera år. Jurist som jobbat med politik och 

kommunikation hela livet.

• Är sen ett par år med i idrottskommittén och vill jobba 

mer med golfen som idrott, året runt. Vill bidra till att 

skapa en trivsam klubb för alla med många härliga 

möten, mellan nybörjare-erfarna, ung-gammal etc

• Karin föreslås bli ny suppleant 2021.
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VALBEREDNING
2021
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TIIT KASK

• Tiit Kask, 67, Saltsjöbaden.

• Egenföretagare och entreprenör de senaste

30 åren. Innan dess arbetat i amerikanska företag

med konsumentvaror i Sverige, England och Italien.

• Hcp 5.

Hängiven golfare och medlem i GKS sedan tidigt 70-

tal. Har varit funktionär i GKS sedan tidigt 90-tal i olika

roller och senast ordförande 2014–2018.

• Tiit har ingått i valberedningen sedan 2019

(vald på 3 år).
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SVERKER AXDAL
• Sverker Axdal, 57, Älgö

• Hcp 9.

Spelat golf i 30 år.

Medlem i Saltsjöbadens GK i ca 20 år.

• Jobbar som pilot på Novair

• Spenderar mycket tid i fjällen under vinter-säsongen 

och åker utför, inte mycket på tvären.

• Har ingått i valberedningen sedan 2020

(vald på 3 år)
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XXXXXX XXXXXXX

• Xxxx Xxxxx, XX, Xxxxxxxxx

• Hcp XX.

Spelat golf i XX år.

Medlem i Saltsjöbadens GK i XX år.

• xxxxxxxxxxxxxx

• xxxxxxxxxxxxxxxx

• Xxxxxxx väljs att ingå i valberedningen 2021

(väljs på 3 år) 
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