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Inledning och bakgrund 
 
Saltsjöbadens Golfklubb ”GKS” är en ideell förening startad 1929 som har som ändamål att, enligt sina stadgar, 
verka för att medlemmarna kan utöva golfspel och därmed förenlig verksamhet i enlighet med idrottens 
verksamhetsidé (dvs Riksidrottsförbundets och SGF stadgar och regler). Klubben har utöver detta 2006 bildat 
ett helägt dotterbolag, GKS Drift AB, där viss del av verksamheten drivs av skatteskäl. 
 
Som medlem i Klubben erlägger man årligen medlemsavgifter som svarar mot ett antal olika typer av 
medlemskap. Dessa ger rätt till olika grader av fritt spel och/eller rabatterad greenfee. För vissa 
medlemsformer krävs också ett spelrättsbevis som handlas medlemmarna emellan.  
 
Vår- och höstmötet är GKS högsta beslutande organ där det enligt stadgarna fattas relativt detaljerade beslut 
om hur verksamheten skall drivas det kommande året. Detta inkluderar såväl drifts- som investeringsbudget 
som t ex medlemsavgifter och greenfeeavgifter. Däremellan är GKS högsta beslutande organ den styrelse som 
utsetts och som fattar beslut i samtliga frågor som ej kräver beslut på Vår- eller höstmötet. Klubben har en 
Klubbchef som också är VD i dotterbolaget samt ett antal anställda på hel och deltid (säsong). Klubben har 
vidare ett antal kommittéer som enligt stadgarna rapporterar till Klubbens styrelse.  
 
Klubben har, även om man formellt äger såväl banor som byggnader, inga reella tillgångar eftersom banorna 
och byggnaderna är uppförda på ”ofri grund” dvs arrenderad mark där nuvarande 15-årsavtal löper ut 2027. 
Klubben har inga lån och inga egentliga lånemöjligheter förutom att leasa maskinparken. Medlemsavgifterna 
på nuvarande nivåer, svarar mot ca 60% av de löpande kostnaderna varför ytterligare intäkter måste skapas för 
att täcka de resterande 40%. Detta är primärt greenfee, partners, skidverksamheten och uthyrning av golfbilar 
med mera. Eftersom klubben inte har några lånemöjligheter krävs att verksamheten ger ett kassamässigt 
operationellt överskott (vinst) före avskrivningar för att möjliggöra nödvändiga investeringar i primärt banor 
och byggnader.  
 
GKS är en utpräglad familjeklubb där medlemmarna traditionellt kommer från Saltsjöbaden men där 
upptagningsområdet på senare år utökats till södra delarna av Stockholm. GKS har, delvis som en följd av 
familjeklubbskaraktären, en relativt stor andel kvinnliga medlemmar och en mycket omfattande 
juniorverksamhet. Man är med i GKS framför allt på grund av det geografiska läget i kombination med en 
trevlig och rolig bana i (normalt) mycket gott skick. 
 
 
Utvecklingen de senaste 5 åren  
 
Efter rekonstruktion 2014 upprättades 2016 en utvecklingsplan för primärt 18-håls banan som syftar till att 
höja nivån, spelupplevelsen och karaktären genom ombyggnad av bunkrar, greener och vissa hål. Ett arbete 
som delvis påbörjats 2018 och 2021. Vidare har diskussioner förts rörande möjligheten att bygga ett nytt 
klubbhus.  
 
Klubben har gjort en omfattande satsning på sin juniorverksamhet vilket resulterat i att antalet juniorer i 
klubben ökat från 319 till 424 som även nått betydande tävlingsmässiga framgångar.  
 
Antalet medlemmar totalt har fram till och med 2019 legat relativt konstant på 1 400 medlemmar som 
tillsammans med greenfee gäster och partners spelat ca 24 000 rundor per år på 18-hålsbanan. 
 
Intäkterna har under denna period, efter att administrationen effektiviserats och andra kostnader minskats, 
täckt kostnaderna och ett mindre överskott har skapats. Men ett investeringsutrymme i nivå med de 
ambitioner och planer som funnits har ej kunnat uppnås.  
 
Den i särklass största förändringen för klubben är den mycket stora medlemstillströmningen de senaste två 
åren och det kraftigt ökade antalet spelade rundor vilket dels är en följd av fler medlemmar i sig, dels att gamla 
medlemmar spelar mer. Våra ca 300 nya medlemmar är nästan uteslutande ”återvändare” till golfen. Man har 
spelat tidigare men hållit upp i ett antal år (barn, jobb och andra aktiviteter) men tar upp golfen igen och i vissa 
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fall introducerar andra familjemedlemmar till golfen. Det är fortfarande ofta familjer men nu kanske inflyttade 
till Kvarnholmen eller Hammarby Sjöstad och nya i klubben.  
 
 

 
 
 

2020 spelades mer än 35 000 rundor på 18-hålsbanan vilket är mer än de 30 000 rundor som är ett rimligt tak 
för spel ett normalår i Mellansverige.  
 
Vi har nu 1761 medlemmar med 78 i kö.  
 

 
 
Bedömningen är att antalet medlemmar inte kommer minska signifikant under de närmaste åren och att även 
om antalet spelade rundor per medlem kan komma att minska, måste klubben utgå från ett fortsatt fullt 
kapacitetsutnyttjande av 18-håls banan. Antalet rundor på 9-hålsbanan har också ökat kraftigt under 2020 och 
2021 och bedöms fortsätta vara stort. 
 
 
Medlemsundersökningar  
 
Klubben gör två enkäter per år bland medlemmarna med ett standardiserat verktyg Players1st. 
Undersökningen ger omdömen från såväl medlemmar som gäster på en rad områden vilket summeras upp i en 
NPS ( Net Promotor Score ). Det går att se trender hur GKS utvecklas och då ca 325 klubbar i Sverige varav 36 i 
Stockholm använder samma verktyg innebär det också att det går att göra jämförelser mot andra klubbar i 
regionen och i hela landet. I tillägg till detta har klubben under de senaste 12 månaderna djupintervjuat ca 60 
medlemmar (hälften nya medlemmar och hälften gamla). Vidare har Styrelsen, förutom en löpande dialog med 
kommittéer och medlemmar, under hösten haft en workshop med ett 20-tal medlemmar och funktionärer i 
klubben.  
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Det samlade betyget från NPS har, från en acceptabel nivå tidigare år, gått ner kraftigt under 2021 till följd av 
banans dåliga kondition i början av året. Även om övriga delar objektivt sätt hållit samma nivå som tidigare så 
sjunker betyget även för dessa. Detta understryker vikten av banans skick i synnerhet och upplevelsen av 
klubben i allmänhet. Nedbrutet på de olika verksamhetsområdena kan följande slutsatser dras:  
 

 Det är uppenbart att banans skick är av synnerlig vikt. Medlemsundersökningarna är entydiga på 
denna punkt och har klubben inte en bana som är i ett gott skick faller betyget på klubben och värdet 
av medlemskapet kraftigt. Skicket är mycket viktigare än själva utformningen, bana upplevs som 
trevlig och rolig att spela på som den är och behöver inte vidareutvecklas i sig.  
 

 Tillgängligheten får hård kritik och tar sig skiftande uttryck: 
 

 möjligheten att boka önskade tider 
 tillgången till träningsfältet  
 säsongens längd  
 att klubben inte har rätt mängd tävlingar (för många eller för få) 
 antalet greenfee gäster 
 partners tar för mycket av medlemmarnas speltider.  

 

 En viktig iakttagelse är att trivseln och tryggheten har minskat. Det vistas fler och fler icke-golfare på 
framförallt kvällar på 18-hålsbanan. På 9-hålsbanan förekommer odisciplinerat och ej tillåtet spel. 

 I och med den ökade användningen så lyfts säkerhetsfrågorna som nu blir ännu mer viktiga. Inte minst 
på 9-hålsbanan där nu fler, relativt nya och oerfarna golfare, spelar tillsammans. 

 Drivingrangen har yttre begränsningar som gör att den får relativt låga betyg. 
 Pro och shop verksamheten inklusive kurser och individuell undervisning får höga betyg och är det 

område i NPS där GKS ligger klart över såväl landet i stort som Stockholm. 
 Restaurangen och klubbhuset får låga betyg. 
 9-hålsbanan lyfts fram som en värdefull tillgång för GKS som kan utvecklas och utnyttjas mer.  

 
 En övergripande slutsats är att ”tudelningen” av medlemstocken ökar. Å ena sidan får vi en ökande andel 
”klubboberoende medlemmar” som primärt betalar en fast årsavgift för fri tillgång till en bra golfbana. Å andra 
sidan medlemmar som vill ha en hög klubbkänsla, hög social kvalité och gemenskap. Detta är inte unikt för GKS 
utan en generell trend i Golfsverige. Vilket leder till en alltmer heterogen medlemsstock och en ökad förväntan 
på GKS att tillgodose ofta motsägelsefulla behov och önskemål.  
 
 
Inriktning de kommande 5 åren  
 
För GKS skall klara GKS att leva upp till sina stadgar och sin verksamhetsidé måste klubben under de kommande 
5 åren ändra fokus och prioriteringar. Dels på grund av det kraftiga ökade medlemsantalet och ökade antalet 
spelade rundor dels på grund av de ekonomiska förutsättningar GKS de facto bedöms har.  
 
Det klubben måste klara av under de närmaste åren är att: 
 

 Höja säkerheten, tryggheten och trivseln 
 Se till att banan tål de antal rundor som spelas. Dvs tåla mer slitage och vara spelbar så tidigt som 

möjligt och så länge som möjligt på säsongen. 
 Prioritera medlemmarnas och i synnerhet de stora breda medlemsgruppernas spel på banorna 
 Bättre förstå och möta olika medlemsgruppers behov, krav och förväntningar.  
 Genom tydligare prioriteringar skapa balans och rättvisa mellan dessa gruppers nyttjande av den 

gemensamma banan och anläggningen. 
 Öka såväl den faktiska som den upplevda tillgängligheten.   

 
De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats under de senaste två åren tack vare ökningen av antalet 
medlemmar och antalet greenfeegäster. Klubben har därmed skapat ett välbehövligt överskott som ger ett 
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visst investeringsutrymme. Detta utrymme är dock fortsatt starkt begränsat framför allt i förhållande till 
klubbens tidigare planer och ambitioner.  
 

 

 
 
Det samlade operativa överskottet ( dvs klubbens likvida tillgångar ) de 3 senaste åren uppgår till ca 6,0 MSEK 
plus ytterligare ansamlat överskott från tidigare period om 1,4 MSEK som tillsammans ger klubben ett totalt 
investeringsutrymme om 7,4 MSEK . Av detta har 3,2 MSEK ianspråktagits under 2021 i enlighet med av 
Höstmötet 2020 fattade investeringsbeslut samt att Styrelsen därutöver beslutat att investera i ett skyddsnät 
mellan Övningsfältet och Driving Rangen.  
 
Med ett antagande om i princip oförändrat antal medlemmar under perioden 22 – 26 förväntas klubbens 
intäkter i snitt per år ligga på samma nivå som de senaste 2 åren dvs 16,2 MSEK vilket i kombination med 
löpande ökade kostnader på 14,7 MSEK skapar ett operationellt överskott per på 1,5 MSEK.  
 
Detta leder till att det ansamlade investeringsutrymmet fram till och med 2021 på ca 4,2 MSEK och det 
prognostiserade tillkommande investeringsutrymmet de närmaste 5 åren på 7,5 MSEK blir totalt 11,7 MSEK. En 
översiktlig bedömning är att detta kommer behöva fördelas enligt nedan : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB ( KSEK ) Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 2021
Planeringsunderlag 

2022 - 2026 

Medlemsintäkter 8 853 9 660 10 849 11 500
Greenfee ocH Partners 3 797 5 717 4 087 3 500
Överskott/underskott kommitteer 202 298 32 0
Överskott/underskott skidprojeket 250 -47 507 250
Övrigt 1 890 1 135 1 007 1 000
Intäkter löpande verksamhet 14 992 16 763 16 482 16 250

Fasta kostnader kansli, administration -5 309 -3 932 -4 305 -4 000
Bana -5 748 -6 927 -6 524 -7 300
Fastigheter och byggnader -857 -1 092 -1 222 -1 100
Avgifter till Svenska Golfförbundet -490 -512 -527 -650
Arrenden -1 441 -1 441 -1 450 -1 450
Övrigt 0 -457 -30 -250
Kostnader löpande verksamhet -13 845 -14 361 -14 058 -14 750

Operativt resultat 1 147 2 402 2 424 1 500

Avskrivningar -1 387 -1 414 -1 540 -1 500

Årets resultat -240 988 884 0

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB ( KSEK ) Investeringar 2022 - 2026 

Infrastruktur ( bevattning, ventilation, verkstad ) 4 500
Byggnader och fastigheter 1 000
Banorna 4 000
Övrigt samt buffert 2 200

11 700
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Mål och åtgärder de kommande 5 åren  
 
För att möta de behov som blir en följd av den nya inriktningen behöver följande mål formuleras och följande 
åtgärder formuleras. Dessa är uppdelade i tre områden: 
 
  

1. Själva golfspelandet 
2. Service och samvaro 
3. Ledning, styrning och struktur 

 
 
1. Mål och åtgärder avseende själva golfspelandet  

 
Öka säkerheten 
 
För att öka säkerheten har klubben beslutat att under 2021 sätta upp ett skyddsnät mellan driving rangen och 
övningsområdet. Vidare kommer styrelsen föreslå att hål 7 och 13 byggs om under 2022 så att riskerna där 
minimeras. En analys av säkerheten på 9-hålsbanan kommer att göras under 2022 och kortsiktiga åtgärder för 
att minska riskerna där (framför allt där hål 6,7 och 8 möts) kommer genomföras. 
 
Öka trivsel och trygghet 
 
För att öka trivsel och trygghet och även skapa snabbare spel kommer klubben under 2022 i lämplig 
omfattning att pröva att ha såväl starters som en Ranger på plats på banorna. Inte minst på 9-hålsbanan är det 
viktigt att se till att spelet löper på och alla får hjälp att spela tryggt och säkert.  
 
Underhåll och skötsel av banan 
 
Från och med 2022 och löpande framöver kommer budgeten för underhåll och skötsel av banan att föreslås 
höjas så att klubben har erforderlig personal, utrustning och material för att banan skall tåla så mycket spel 
som möjligt. När det gäller skick och ambitionsnivå på ytor kommer dessa anpassas mer efter medelgolfaren 
och spelbelastning. Det kan innebära något mindre nedklippta och tåligare greener, lägre och enklare ruffar 
samt andra åtgärder som gör det lättare att hitta bollar och därmed höja speltempot.  
 
Utvecklingsplanen för banan ersätts av en underhållsplan 
 
Utvecklingsplanen för banan från 2016 sätts på paus och ersätts av en underhållsplan för båda banorna som 
syftar till att dels underlätta underhåll och skötsel dels bygga om och åtgärda delar av framför allt 18-hålsbanan 
som om möjligt minskar riskerna för vinterskador samt gör det om möjligt lättare att öppna tidigare och stänga 
senare under säsongen. 
 
Investeringar kommer behövas i banans infrastruktur i form av pumpar, bevattningsanläggning, maskiner och 
verkstad för att kunna hålla den erforderligt skick.  
 
Förbättra tillgången till träningsmöjligheterna  
 
För att förbättra tillgången till träningsmöjligheterna kommer klubben dels prova olika former av teknik 
(Toptracer, simulatorer) dels undersöka möjligheter att förlägga t ex delar av juniorträningen till andra ytor och 
platser än övningsområdet. 
 
Starttider och användning av träningsområdet 
 
För att på bästa sätt fördela och styra tillgången till starttider och träningsmöjligheter kommer styrelsen att 
tillsammans med aktuella kommittéer, sätta tydliga ramar och nivåer för fördelningen mellan normalt 
sällskapspel, tävlingar, greenfeegäster och partners. Vidare kommer nyttjande av träningsområdet regleras 
tydligare så att det alltid finns möjlighet till uppvärmning och övning och att ianspråktagandet för kurser och 
organiserad träning ligger på en rimlig nivå. 
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2. Mål och åtgärder avseende service och samvaro 

 
Utveckla en egen app för bokning och klubbliv  
 
Under 2022 kommer Klubben utveckla och prova nya former för att göra starttider och nyttjande av banorna 
bättre och därmed försöka höja såväl den upplevda som den faktiska tillgängligheten. En idé är att utveckla en 
egen app för klubbens medlemmar som bl a gör det möjligt att planera sitt eget golfspel, enklare hitta 
speltillfällen, hitta nya spelpartners och införa nya tävlingsformer (gamification) vilket även skulle kunna bidra 
till en ökad samvaro, ett bättre klubbliv och en ny enklare och snabbare kanal för information till 
medlemmarna. Detta gör det också möjligt för klubben att proaktivt lämna förslag på tider och bollar att spela 
i och därmed aktivt styra och fördela speltider (inklusive tider som annars blivit outnyttjade) och därmed öka 
såväl den faktiska som den upplevda tillgängligheten.  
 
Bokningsregler och grupper 
 
I samband med detta kommer bokningsreglerna och olika former av reserverade tider samt gruppbokningar 
ses över. Golfen är till sin natur social och som golfare har man ofta sitt ”gäng” man alltid spelat med. Detta är 
en viktig funktion klubben har och skall ej ändras på. Däremot kan det av andra medlemmar uppfattas som 
”kotterier” och inte speciellt välkomnande eller inkluderande. För att underlätta för nya såväl som gamla 
medlemmar att hitta sina egna ”gäng” att spela med är det viktigt att skapa kanaler och sammanhang för att 
dessa skall kunna finna varandra. Den app som klubben utvecklar kan sannolikt bidra till att fylla även denna 
funktion, inklusive vara ett utmärkt sätt för befintliga grupperingar att kommunicera med varandra och 
klubben. 
 
Upprustning av Klubbhuset och ny Restaurangentreprenör 
 
Underhållet av Klubbhuset och kringmiljön är eftersatta och kommer kräva både investeringar och mer resurser 
för löpande skötsel, städning och underhåll.  Avtal med en ny restaurangentreprenör kommer tecknas inför 
säsongen 2022. Reception och Shop slås samman såväl organisatoriskt som rent fysiskt (ombyggnad). 
 
Klubbhuset kommer kräva investeringar i infrastruktur i form av ventilation samt renovering av köket inkl kyl 
och frysutrymmen.  
 
Stil och värderingar  
 
Många vittnar om att stilen och kulturen i klubben försämrats. Ska klubben leva upp till ambitionen att vara 
en samlingsplats där alla kan känna glädje, trivas och mötas på lika villkor måste en förändring ske. Detta 
kräver för det första att klubbens olika delar ledning, styrelse, kommittéer, pro/shop och restaurang är 
överens om och leder och driver klubben i enlighet med dessa värderingar. För det andra krävs det att 
klubbens olika medlemsgrupperingar aktivt tar del i detta arbete och å ena sidan vårdar och driver sin egen 
sociala samvaro men å andra sidan respekterar och förstår andra grupperingars behov och rättigheter.  
 
 

3. Mål och åtgärder avseende styrning, ledning och struktur 
 
Ny Klubbchef 
 
Med ett kraftigt ökat medlemsantal krävs ett synligare och tydligare ledarskap från klubben. Därför har 
styrelsen tillsammans med vår nuvarande Klubbchef kommit fram till att det är en lämplig tidpunkt att från 
och med säsongen 2022 rekrytera en ny Klubbchef som kan leda verksamheten i linje med klubbens 
förändrade behov och inriktning. 
 
Bättre kommunikation och ökad transparens 
 
Styrelsen och ledningen kommer öka kommunikationen och dialogen med alla medlemmar för att på så sätt 
öka förståelsen för de olika grupperna önskemål, krav, behov och inte minst förväntningar på sitt spel på 
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klubben banor. För att underlätta denna dialog kommer styrelsen öka transparensen och tydligare 
kommunicera såväl klubbens faktiska förutsättningar för verksamheten som dess problem och möjligheter. 
 
Kommittéer 
 
Klubbens kommittéarbete både kan och skall utvecklas. Kommittéerna och dess medlemmar är viktiga och 
nödvändiga delar av klubbens verksamhet genom att vara en resurs för alla medlemmar och för styrelsen. 
Kommittéerna rapporterar till klubbens styrelse och får därifrån mandat och resurser för sin verksamhet i linje 
med de mål och behov Styrelsen och Vår- och Höstmötet lagt fast. För att göra det enklare och roligare att 
arbeta i klubbens kommittéer skall styrelsen vara beredd att vid behov tillskjuta resurser och på andra sätt 
stötta deras arbete. 
 
Medlemskategorier och avgifter 
 
Indelningen i medlemskategorier med avseende på maxantal, avgifter och krav på spelrätter behöver 
anpassas till att i princip samtliga medlemskategorier nu är fulla. Till exempel behöver kategorin ”Yngre 
Seniorer” justeras för att bli en logisk del i förhållande till ”Fullvärdiga Seniorer”. På samma sätt måste vi 
anpassa intaget av juniorer på 9-hålsbanan så det inte blir större än att vi har förmåga att erbjuda medlemskap 
på 18-hålsbanan i takt med att dom blir duktiga. Inför 2022 kommer Styrelsen föreslå en höjning av 
medlemsavgifterna samt att spelrätter skall krävas för fler medlemskategorier än nu.  
 
 
Tillkommande behov och åtgärder  
 
Utöver de mål och åtgärder som redovisats ovan finns behov av att adressera följande frågor mer långsiktigt 
med start under 2022. 
 

 Har klubben rätt antal medlemmar? Klarar vi av att tillhandahålla en bra tillgänglighet för 1761 
medlemmar eller skall antalet minskas? Skall medlemsavgifterna höjas ytterligare?  

 Vilka typer av golfare vi skall rikta oss till över tiden?  Skall vi fortsatt försöka ha samma målgrupp som 
nu eller skall vi smalna av den något för att vända oss till lite mer specifika grupper och därmed kunna 
tillhanda ett bättre erbjudande och medlemskap för dessa vi aktivt väljer? 

 I det fall Klubbens ändrade inriktning leder till förändringar av verksamhetsidé, vision och 
värdegrunder behöver dessa ändras för att följa klubbens de facto inriktning. 

 Och sist men inte minst, på lämpligt sätt börja arbeta med klubbens framtida verksamhet bortom 
nuvarande arrendetid. 

 
 
 


