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Saltsjöbadens Golfklubb/GKS Drift AB 
 
 
 

Årsmöte 2022 
 
Mötet hålls på Saltsjöbadens Golfklubb söndagen den 3 april klockan 15:00. 
 
I anslutning till årsmötet meddelas stipendier och förtjänsttecken. 
 
Dessa handlingar innehåller: 
 

• Förvaltningsberättelse för år 2021 med ekonomisk redovisning för koncernen 
omfattande Saltsjöbadens Golfklubb och GKS Drift AB 

• Valberedningens förslag 
 
Inga motioner som behöver behandlas har inkommit till årsmötet. 
 
Årsredovisningar och revisionsberättelser finns tillgängliga på klubbens hemsida fr.o.m. 
2022-03-27. 
 
 
Välkomna! 



 

 

Informationsklass: Intern 

 

 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 
 
Mitt första år som ordförande har varit ett mycket händelserikt år där jag tillsammans med mina 
styrelsekollegor, anställda, entreprenörer och engagerade medlemmar jobbat intensivt för att lägga 
grunden till att skapa en "vi-känsla" och på ett konstruktivt sätt angripa de utmaningar som vi har ställts 
inför. 
 
Klubben har vuxit mycket kraftigt de senaste 2 åren med mer än 300 nya medlemmar vilket gjort att det 
blivit fullt i alla medlemskategorier. Vi har som medlemmar dessutom spelat mer än någonsin vilket har 
lett till stundtals både upplevd och faktisk dålig tillgänglighet. Vilket ju inte blev bättre av att vi hade en 
mycket tuff start på säsongen med hårda angrepp på framför allt våra greener som hade stor negativ 
effekt på spelmöjligheterna fram till mitten av juni. 
 
Våra ideella kommittéer har under året gjort ett utmärkt arbete och även om vi inte kunnat spela så 
mycket tävlingar som vi önskat så har alla aktivt och positivt bidragit till att ta hand om våra nya 
medlemmar och vår växande verksamhet. 
 
Jag vill speciellt uppmärksamma skidkommittén och rikta ett stort tack till alla som engagerar sig ideellt 
och lägger många timmar på att skapa förutsättningarna för den fantastiska anläggningen. Vi fick en tidig 
start och det ser ut som om vi kan få en väldigt bra skidsäsong. 
 
Ett ledord som myntats av en av våra medlemmar är Tradition och Förnyelse, för det är just det vi 
försöker uppnå. Att värna om vi fantastiska historia samtidigt som vi ska anpassa oss till de nya 
förutsättningar vi nu har. 
 
En klubb är dess medlemmar brukar man säga och jag och styrelsen ser med tillförsikt fram emot att 
tillsammans med er alla fortsätta vårt arbete med att driva och utveckla vår fina golfklubb och våra banor 
under 2022. 
 
 
Staffan Gustavsson 
Ordförande 
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Verksamhetsberättelse for Saltsjöbadens Golfklubb 2021 
 
Saltsjöbaden Golfklubb (GKS) är en ideell förening grundad år 1929 med säte i Saltsjöbaden, Nacka kommun. 
Klubben är en av de 10 äldsta golfklubbarna i landet och har till ändamål att verka för att medlemmarna kan 
utöva golfspel och därmed annan förenlig verksamhet i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Delar av drift 
och skötsel av golfbaneanläggningen bedrivs sedan drygt 20 år tillbaka i klubbens helägda bolag GKS Drift 
AB. 

 

Föreningen hade per 2021-08-31, 2 364 (2 272) aktiva medlemmar, fördelade på följande kategorier: 
 

Medlemskategori 2021 2020 2019 2018 2017 

Fullvärdig medlem 754 714 666 676 697 

Vardagsmedlem 167 150 156 148 146 

Yngre senior 304 235 165 141 154 

9-hålsmedlem 77 67 68 71 63 

Efter jobbet-medlem 29 36 55 52 51 

Fullvärdig junior 220 186 127 145 146 

9-hålsmedlem junior 199 208 182 169 168 

Solsidan 614 676 651 651 609 

 2 364 2 272 2 070 2 053 2 034 

 
2021 fanns 108 (109) passiva medlemmar samt 8 hedersmedlemmar. Medelåldern bland klubbens 
medlemmar var 48,5 år och den yngste medlemmen var 5 ar och den äldste 97 år, ett 
spann på hela 92 år. Andelen kvinnor som ar medlemmar i klubben uppgår till 32,4 (32,5) % och 
snitthandicapen i klubben ar 24,2 fördelat på 20,5 for man och 28,5 för kvinnor. 
 
Under 2021 spelade våra medlemmar 19 573 (28 940) registrerade rundor på 18-hålsbanan och 9 300 
(15 143) registrerade rundor på 9-hålsbanan. Gäst- och partnerrundorna uppgick till 4 360 (7 786) på 18-
hålsbanan och 3099 (4 983) på 9-hålsbanan. Att antal rundor är lägre 2021 jämfört med 2020 beror delvis på 
den kortare golfsäsong som vi hade under 2021.1 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2021 
 

Mot bakgrund av de nya förutsättningar vi som klubb nu har, genomförde vi ett relativt omfattande arbete 
med att se över vår verksamhet och inriktning. Många medlemmar har också på olika sätt varit delaktiga i 
det arbetet. Detta resulterade i ett Inriktningsdokument, som presenterades på det välbesökta Höstmötet, 
och som jag som ordförande känner att det finns en genuin och positiv uppslutning kring.  
 
Sammanfattningsvis innebär denna ändrade inriktning att vi, på olika sätt och i olika sammanhang, 
succesivt skall sträva efter att: 

• Höja säkerheten, tryggheten och trivseln på banorna och på klubben 

• Göra banan mer tålig mot slitage och vara så spelbar som möjligt för alla medlemmar 

• Prioritera medlemmarnas och i synnerhet de stora breda medlemsgruppernas spel 

• Tydligare prioritera och rimligt fördela olika gruppers nyttjande av våra banor och träningsområden 

• Öka såväl den faktiska som den upplevda tillgängligheten 
 

I tillägg till det har vi också gjort en översyn av vår ekonomi och våra investeringsplaner för de 
kommande 5 åren. 
 
Inför säsongen 2022 har vi därför som ett viktigt steg beslutat att anpassa våra medlemskategorier och 
därtill kopplade spelrätter samt medlemsavgifter för att få en bättre balans mellan och nivå på våra olika 
medlemsgrupper. En annan viktig åtgärd är att via ett Spel- och aktivitetsråd planera och fördela 

 
1 Statistik baserad på registrerad greenfee i vart kassasystem, bokade tider i Golfens-lT System samt greenfee-spel vid 
företagsgolf, tävlingar och utbyten. 
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speltider, tävlingar, träning med mera så att vi i görligaste mån får en bra och jämn beläggning på banan. 
 
Utöver arbetsmöten och medlemsmöten om verksamhet och inriktning har styrelsen sammanträtt 11 
gånger under 2021 och, i enlighet med GKS stadgar, har två årsmöten genomförts. 
 

• Vårmötet hölls den 28 mars 2021, digitalt, med 64 deltagande medlemmar. Före årsmötet delade 
ordförande ut GKS förtjänsttecken samt GKS juniorstipendium. På mötet redovisades styrelsen sin 
syn på klubbens möjligheter och utmaningar, därefter redogjordes för verksamhet under 2020 
med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar och förslag till resultatdisposition. 
Revisorernas redogörelse över förvaltningen presenterades och mötet fastställde de föreslagna 
resultat- och balansräkningarna. Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet och valde 
nya ledamöter till styrelsen och till valberedningen, ny revisor och revisorssuppleant samt 
föreningens representant till bolagsstämman i GKS Drift AB. 

 

• Höstmöte hölls den 28 november 2021. Mötet var ett kombinerat digitalt och fysiskt möte med 104 
närvaroregistrerade medlemmar. Före årsmötet sammanfattade ordförande det gånga året 
och presenterades årets vinnare av KM och klubbens vandringspriser. Det förväntade 
helårsresultatet for 2021 presenterats tillsammans med ett sammandrag av GKS ekonomiska 
förutsättningar. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till verksamhetsplan, drifts- 
investerings och finansieringsbudget, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, 
medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens driftbolag. Vilket 
omfattade ett investeringsförslag på 4,7 Mkr. En styrelse- och tolv medlemsmotioner hade 
inkommit till årsmötet. Mötet 

o biföll styrelsens motion om ändrade regler för spelrätter och sänkt övre ålder på yngre 
seniorer till 29 år, samt styrelsens modifierade förslag avseende medlemsmotioner om ny 
medlemskategori för aktiva medlemmar som är 90 år och om åtgärder för speltempot,  

o avslog, i enlighet med styrelsens rekommendation, medlemsmotioner om förslag till 
ändrade förutsättningar för klubbchef, samarbetet med Classic Five, ändrade 
bokningsregler, att stänga nya gula tee på hål 10 och förlänga avtal med Sweet & Pure. 

o biföll styrelsens förslag att hantera fyra medlemsmotioner om dam- och seniortävlingar 
genom att inrättat ett spel- och aktivitetsråd 

o biföll styrelsens uppfattning om att den information som lämnats om Partners var tillräcklig 
 
 

Ekonomi och administration 
 

Koncernresultatet för året blev 184 tkr (930) mot budgeterat 7 (8) tkr. Medeltalet anställda i koncernen 
har under året uppgått till 3 (2,5) tjänstemän och 6 (4) banarbetare.  
 

Administration/Kansli/Reception 
Klubbchef och kansliet sköter kontakterna med medlemmar, entreprenörer och myndigheter samt 
ansvarar for samordningen av klubbens olika funktioner. Klubbchefen Mats Candinger har tillsammans 
med Lena Candinger ansvarat för kansliet. Ekonomikrets AB har anlitats som redovisningsfirma (1 dag i 
veckan) och sköter tillsammans med kansliet klubbens löpande redovisning. Lena har även ansvarat för 
och tillsammans med säsongsanställda bemannat receptionen. 
 

Personalförändringar 
Nu när en ny säsong står inför dörren så hälsar vi vår nya klubbchef Robert Karlsson varmt välkommen. Ni 
kommer alla få möjlighet att lära känna honom närmare under våren. Robert började sin anställning som 
Klubbchef och vd under mars 2022, efter det att Mats Candinger lämnade sin anställning. Vi hälsar även Anneli 
Berglund välkommen till kansliet. Annelie påbörjar sin anställning i början av april och ersätter Lena Candinger 
som då lämnar GKS. 
 
Mats och Lena har under många år varit bekanta ansikten för våra medlemmar och gäster. Vi önskar dem stort 
lycka till med sina nya uppgifter inom golfen. 
 

Banan och anläggningen 
Alex Cawley är GKS Course Manager och ansvarar för banan och för klubbens fasta anläggningar. 
Simon Williams är Assisterande Head Green Keeper och Peter Hamell vår chefsmekaniker. 
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Arbetsstyrkan har kompletterats med säsongsanställda med speciellt fokus på detaljer i banskötseln 
samt korttidsanställda under sommarsäsongen. 
 
Vi har under hösten renoverat och på vissa hål byggt om, våra bunkrar. Arbetet med att glesa ut skogen 
på 18-hålsbanan har fortsatt i år med syfte att, förutom göra den ljusare och trevligare, släppa in mer sol 
och luft runt greener och mörka delar vilket på sikt ger bättre gräsväxt och höjd kvalité. Sist men inte 
minst har vi satt upp ett skyddsnät mellan Drivning Rangen och övningsfältet för att förbättra säkerheten. 
 

Vårt Klubbhus behöver rustas upp och vi har därför börjat med uteserveringen som fått en välbehövlig 
ansiktslyftning. Vidare har vi under vintern byggt om och slagit samman receptionen och shopen där vi 
nu kommer mötas av en ny trevlig och funktionell miljö. På samma sätt kommer vi under året renovera 
restaurangen. 
 

Proverksamhet/Shop 
Pro Swede Golf AB har under lång tid haft ansvar för klubbens shop och pro-verksamhet. Vi började året 
med att skriva ett nytt flerårigt avtal med ProSwede och vi är alla mycket glada över att under många år 
som kommer ha Peter och Kia Hansson med familj som ett naturligt nav på klubben. 
 

Restaurang 
Ammi och Per Wallen har via Sweet & Pure drivit restaurang och kiosk under ett par år. Vi har sagt upp 
avtalet med Sweet & Pure och kommer under 2022 att teckna ett avtal med en ny restaurangentreprenör. 
Tyvärr har Sweet & Pure valt att försöka ogiltigförklara vår uppsägning, vilket kommer skapa problem för oss 
att driva vår restaurang på ett bra sätt fram tills dess att vår uppsägning vinner laga kraft. 
 

Kommittéer 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till kommittéledamöter och övriga ideellt arbetande inom klubben. 
 

Bankommittén 

Bankommitténs uppdrag ändrades då styrelsen beslutade att avveckla Bankommittéen och införa ett 
Course Advisory Board inför golfsäsongen 2022. Därtill utsågs en utvecklingsgrupp som ansvarar för att 
ge förslag till åtgärder, följa upp utvecklingen och skötsel av banan. Utvecklingsgruppen består av 
Klubbchefen, Banchefen och i förekommande fall banarkitekten och gruppen rapporterar till styrelsen.  
 

Fastighetskommittén 
Fastighetskommittén bestod 2020 av Mathias Lindeberg, Mats Candinger (klubbchef), Johan Söderberg 
och Per Leckström. Fastighetskommittén har, i huvudsak, varit vilande under 2021. 
 

Marknadskommitten 

Marknadskommittén har under 2021 letts av Joakim By (Ordförande) och Mats Candinger (Klubbchef). 
Fokus har primärt varit på att arbeta fram en långsiktig marknadsplan för hur vi ska attrahera nya 
medlemmar och hur vi ska höja totalbetyget hos våra befintliga medlemmar. Kan vi öka medlemmarnas 
(och partners) nöjdhet (och därmed NPS) ökar betalningsviljan och vi kan höja kvalitén på anläggningen 
över tid. 
 
Marknadsplanen har sitt avstamp i klubbens ledord: kvalité, trivsel och tillgänglighet. För att kunna leva 
upp till detta samt säkra klubbens ekonomi behöver vi inte bara få nuvarande medlemmar att stanna, 
utan även attrahera nya fullvärdiga medlemmar. 2021 var ett bra år med 40 nya fullvärdiga medlemmar 
netto och det totala antalet fullvärdiga medlemmar var vid årets slut 754.  Marknadskommitténs och i 
klubbens långsiktiga vision att fylla denna kvot med fullvärdiga medlemmar.  
 
Naturligtvis marknadskommittén även fungera som hjälp i arbetet med att utveckla våra partnerrelationer. 
Partnerintäkterna ökade med 7% under 2021, till ny rekordnivå på 1 631 tkr. Målet för framtiden är att 
växa dessa intäkter. Detta gynnar våra medlemmar (Avgift behöver inte höjas) och det stör inte 
tillgängligheten på banan nämnvärt.  
 
Vi har funderat mycket på hur vi kan skapa mer intäkter för klubben utan att tära på den tillgänglighet på 
banan som är kanske den mest kritiska resursen. Ett exempel är skidspåren där vi sett ett stort intresse 
och vi hoppas kunna utveckla och ge goda intäkter även 2022. Vi tror även att det finns en hel del 
partnerskap som kan gynna våra medlemmar och göra vårt medlemskap än mer attraktiv. Ett bra 



 

 

Informationsklass: Intern 

exempel är partnerskapet med Nacka Indoor som gett alla våra medlemmar en rabatt under 
vinterhalvåret.  
 

ldrottskommittén 
Idrottskommittén (IK) erbjuder en bred verksamhet för barn och ungdomar och har plats för alla oavsett 
ambitionsnivå. Verksamheten omfattar barn och ungdomar 6 - 21 år samt elitlagen. IK bestod under säsongen 
2021 av Karin Emanuelli (ordf.), Åsa Samuelsson (kassör), Carl Stenport (tävlingsansvarig), Fredrik Edwall 
och Anders Jönsson. I genomförandet av aktiviteter har fler föräldrar engagerats som lagledare eller som 
tränare till knatteverksamheten. IK arbetar nära Tränarteamet under ledning av Peter Hansson. Tränarteamet 
är ansvariga för innehållet i träningsverksamheten (teknik, spelarutveckling och tävling) och idrottskommitténs 
ansvar är att agera beställare och följa upp uppsatta mål och beslutad inriktning för träning.  
 
Under säsongen har IK arrangerat knatteträning för 24 barn, haft 148 juniorer i breddträning och 46 juniorer i 
träning med särskilt fokus på spelutveckling och tävling samt haft en fortsatt särskild satsning på för tjejer 
genom ” Saltis Golftjejer”. Kommittén har också organiserat verksamhet för de juniorer som gillar att träna och 
tävla mer och det har nåtts fina resultat och i många fall återfinns dessa juniorer i topp 10 i landet, i sin 
åldersklass. Bland elitjuniorerna finns så många som fem spelare som rankas topp 50. Våra juniorer har nått 
fina resultat med bra placeringar på såväl Rookie Tour, Teen Tour, Teen Cup som vid JMI tävlingar. I år hade 
klubben två lag anmälda till Lilla Stockholmligan och ett lag till Lilla Tjejligan, alla lagen kvalificerade sig till 
finalspel. Saltsjöbadens spelare har haft lag representerade både i Future League och JSM Klubblag, som 
gick till Sverigefinal. 
 

Skidkommittén  
Skidkommittén bildades formellt under hösten 2021 och består av Johan Wijkström (ordförande), Mats 
Candinger (klubbchef, adjungerad), Lars Turesson, Eric Kusoffsky, Tiit Kask, Kerstin Nyman och Anders 
Karlström (SIF Skidor, adjungerad). 

 
2021 var första säsongen vi bedrev skidåkningen i egen regi efter att under hösten 2020 förvärvat hela 
inkråmet ur Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB i konkurs. 
 
Under vintern kom snöproduktionen igång först i början av året och själva skidåkningen startade på en kortare 
slinga framåt slutet av januari. Under säsongen lyckades vi hålla fina spår med gott betyg och även om det 
kom rikligt med natursnö under en kortare period var det konstsnöspåren som attraherade merparten av 
åkarna fram till mitten av mars när vi började avveckla spåren. Under våren/sommaren/hösten planerades och 
förbereddes det för kommande säsong och vi röjde skog på såväl 16:e som 17:e för att skapa en intressantare 
spårsträckning och för att komma bort från känsliga områden på 16:e och 17:e fairways. Arenan uppdaterades 
vad gäller maskiner. 
 

 

Damkommitten 
Damkommittén leds ordföranden Lillian Myrenfors. Även golfsäsongen 2021 blev liksom föregående år, 
ett år med starkt begränsat antal tävlingstillfällen på grund av dåligt skick på banan, fortsatta Corona 
restriktioner samt ett så kallat ”högt tryck” på vår golfbana. Med detta som bakomliggande 
orsaker/argument tilläts vi endast spela varannan tisdag och då med förskjuten start (1/6). Detta till stor 
och omfattande besvikelse bland klubbens golfande Damer. Både en protestlista med åtskilliga 
namnunderskrifter och en motion lämnades för att få spela varje tisdag under 2022.  
 
Damkommitténs målsättning är att ha ett varierat tävlingsprogram för att tillfredsställa så många som 
möjligt. Under året arrangerades totalt 10 tävlingar; poängbogey, lagtävlingar, slaggolftävlingar samt 
partävlingar. Under de 10 tillfällen vi tilläts tävla, deltog närmare 400 spelare, vilket ger ett snitt på ca 40 
startande Damer per tävling. Vilket tydligt visar det stora behovet av att Damerna borde tillåtas att spela 
varje vecka och inte som nu endast vid 10 tillfällen under en hel golfsäsong. 
 
Tyvärr fick Vårmiddagen och vissa traditionsenliga tävlingar ställas men flera populära tävlingar 
genomfördes, såsom Dam bjuder upp Herre, Fruntimmersslaget, Rosa Bollen, Trio med putter. 
Säsongen avslutades med sedvanlig middag med prisutdelning. 
 

Seniorkommittén 

Seniorkommittén leds av ordföranden med Per Sjöborg. Årets verksamhet fortlöpte i samma begränsade 
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form som fjolårets med spel varannan vecka, till stor besvikelse för medlemmarna. Antalet aktiviteter 
begränsades också av ej påverkbara faktorer som det sena öppnandet av banan och banans kondition. 
 
Seniorkommittén genomförde 9 tävlingar. Antalet deltagare var 401 vilket ger ett snitt på 45 deltagare per 
tävling. Traditionella klubbmatcher spelades mot Nacka GK och WG&CC. Ett uppskattat årligt 
matchspels utbyte mellan de närliggande klubbarna. Göran Claesson Trophy spelades i början av 
september med 36 deltagare. Seriespelet H60, H70, H75 och H80 avlöpte med blandade framgångar. 
H75 laget vann sin serie samt segrade också i slutspelet och blev därmed ”Stockholmsmästare”. Efter 
önskemål från Tävlingskommittén så arrangerades KM för H70 och H80.   
 
Noterbart är att förändringen att inkludera herrar 50+ (tidigare endast 60+) inte rönt något större intresse. 
Förändringen var ett led i att inkludera fler medlemmar i SK:s engagemang under pandemin. En översyn 
och uppdatering av de olika tävlingsmomenten i våra aktiviteter pågår och hoppas kunna implementeras 
under nästa säsong. 
 

Tävlingskommitten 

Kommittén bestar av Jan Värmon (ordförande), Lisbeth Wennerström, Carina Smith och Staffan 
Gustavsson. Förutom tävlingar ligger aven handicapadministrationen under kommitténs ansvar. 
 
Även golfsäsongen 2021 blev ett år då klubbens tävlingsverksamhet begränsades till följd av den 
rådande pandemin, men även till följd av banans kvalitet. Dock kunde vi under juni månad ta upp 
tävlandet igen om än i något begränsad omfattning. Tävlingar så som Två Generationer, Kannan, Äkta 
Makar, KM i olika former samt Pro's Prize blev både ett uppskatta och kärt återseende. 
 
 

Information 
Klubbens hemsida www.Saltsjöbadengk.se och klubbens nyhetsbrev är, tillsammans med sociala medier, 
fortsatt den huvudsakliga informationskanalen for löpande information om vad som händer i och på klubben. 
 
For att ta del av viktig information från klubben, som skickas via nyhetsbrev, kravs en korrekt mailadress 
registrerad i MinGolf. Ändringar av mailadress och andra, egna kontaktuppgifter, gör medlemmar s jä lva i 
MinGolf. 

http://www.saltsjobadengk.se/
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Valberedningen och valberedningens förslag 
 
Valberedningen har utsetts av föregående årsmöten enligt nedan 
Enligt GKS's stadgar skall Valberedningen bestå av tre personer som utses av klubbens årsmöte.  
Deltagarna ska utses på tre år enligt ett rullande schema, där en ny medlem väljs varje år. 
 
Valberedningen har under aret bestått av 

Tiit Kask (sammankallande) att ingå till årsmötet 2022 

Sverker Axdal att ingå till årsmötet 2023 

Anne Ankelstam att ingå till årsmötet 2024 
 
 
Valberedningens förslag till Styrelse i GKS 2022 
 
Ordförande 

Staffan Gustavsson Omval ordförande för ett år 

  

Ledamöter 

Anders Lindqvist Omval för två år 

Joakim By Omval för två år 

Susanne Bervå Omval för två år 

  

Suppleanter 

Caroline Wessel Omval för ett år 

Carl Johan Kask Nyval för ett år 

  

Ledamöter som, vid årsmötet 2020 valdes på två år 

Åsa Andersson  

Peter Swaffer  

Stefan Lund  
 
 
Valberedningens förslag till revisorer i GKS 2022 
Enligt klubbens stadgar ska årsmötet dels ta beslut om antalet ordinarie revisorer, en eller två, jämte 
suppleanter (auktoriserade eller godkända) dels utse dessa for 1 år. Valberedninqen anser att det för 
GKS ar tillräckliqt att ha EN revisor och EN revisorssuppleant. 
 
Revisor - ordinarie 

Martin Nääs Omval för ett år 

  

Revisorssuppleant  

Johan Rönnkvist Omval för ett år 
 

 

Valberedningens förslag till föreningens representant till bolagsstämman i GKS Drift AB 
 
Fredrik Skagerberg Omval för ett år 

 

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

  



 

 

Informationsklass: Intern 

Ekonomis redovisning – budget och utfall 
 
Den ekonomiska redovisning avser koncernen som består av Saltsjöbadens Golfklubb oh GKS Drift AB. 

 

Koncernen Budget 
2022 

Budget 

2021 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 18 358 15 121 18 903 17 628 16 015 15 043 

Kostnader -18 257 -15 114 -18 719 -16 698 -16 249 -15 763 

Resultat 101 7 184 930 -234 -720 

    

Intäkter Budget 
2022 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Greenfee 2 400 2 700 2 541 3 994 2 195 2 191 

Företagsgolf 150 200 147 193 216 185 

Partners 1 250 1 350 1 631 1531 1 386 994 

Spelavgifter 10 036 7 500 8 853 7 777 7 095 7 233 

Medlemsavgifter 1 880 1 850 1 971 1 884 1 759 1 766 

Kommittéer 767 691 813 758 978 924 

Hyra 125 125 125 122 373 105 

Skidarenan 500 - 973 - -   - 

Övrigt 1 250 705 1 848 1 369 2 013 1 645 

Summa intäkter 18 358 15 121 18 903 17 628 16 015 15 043 

    

Kostnader Budget 
2022 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Administration -4 730 -3 606 -5 935 -3 949 -5 341 -4 135 

Bana -7 509 -6 111 -6 249 -6 957 -5 749 -5 623 

Fastigheter -1 035 -950 -1 156 -1 096 -857 -879 

Skidarenan -280 - -572 -47     

Kommittéer -992 -927 -1 212 -819 -1020 -960 

Övriga kostnader - - - - - -324 

Möten, föreningsavgifter -565 -540 -610 -553 -493 -473 

Arrenden -1 501 -1 440 -1 446 -1 432 -1 405 -1 377 

Avskrivning/utrangering -1 645 -1 540 -1 540 -1 845 -1 387 -1 991 

Finansiella intäkter/kostnader 0 0 -1 0 3 -1 

Summa kostnader -18 257 -15 114 -18 719 -16 698 -16 249 -15 763 
 

  



 

 

Informationsklass: Intern 

 
 
Kommentar till årets resultat 
 

Intäkter 

• Greenfeeintäkterna är något lägre än budget, men trots en tuff start på säsongen är de högre än 
tidigare år, bortsett från 2020. 

• Vi har lyckats väl med våra partnersamarbeten med många partners som vi haft långvariga 
samarbeten med och ett flertal nya partners som tillkommit de senaste åren. 

• Intresset för medlemskap i GKS var stort och ett ökat medlemsantal har givit ökade spel- och 
medlemsavgifter, drygt 1,5 Mkr över budget. 

• Kommittéernas intäkter varierar med antal juniorer i träning, fler juniorer än budgeterat har gett högre 
intäkt i forma av träningsavgifter. 

• Intäkter från Skidarenan avser skidsäsongen 2020/2021 och är en ny post då det är första året som vi 
bedrivit Skidarenan i egen regi. 

• Övriga intäkter innefattar uthyrning av golfbilar och skåp, startavgifter, erhållna bidrag, 
försäkringsersättningar, vinst vid avyttring av maskiner samt interndebiterade personalkostnader på 
612 tkr (En post vi inte brukar budgetera för och som också ökar Gemensamma 
administrationskostnader med motsvarande belopp). 
 

Kostnader 

• Administrationskostnaderna är högre än budget vilket bl.a. beror på resurs för att stötta 
klubbverksamhet och klubbliv 250 tkr, advokatkostnader 250 tkr, ökade partnerkostnader 60 tkr, 
installation av fiber 50 tkr, hyra av kontorsmaskiner 50 tkr, planerade inköp av datorer och övrig IT-
hårdvara 100 tkr ökade personalkostnader 85 tkr, kostnad dubbelbemanning klubbchef 463 tkr 
(kommer minska kostnad mot budget 2022), kundförlust S&P 156 tkr samt interndebiterade 
personalkostnader 612 tkr. 

• Även bankostnaderna ligger något över budget då det under året varit ett större behov av gödning, 
inköp av gräsfrö m.m., för åtgärder på spelytor, vilket ökat våra materialkostnader. Här ingår också 
reparation av pumpar till huvuddräneringen, 56 tkr, ökade kostnader för drivmedel 50 tkr och hyra av 
golfbilar 28 tkr. 

• Kostnaderna för skidarenan är en ny post och avser kostnader för hyra av maskiner och löpande 
driftskostnader för skidsäsongen 2020/2021. 

• Under året har vi vidtagit åtgärder för klubbhus/restaurang/terrass som medfört utgifter på ca 450 tkr, 
varav knappt hälften påverkar årets kostnader och resterande del kommer att påverka kommande års 
avskrivningar. Vissa andra mindre investeringar som sko/vagntvättar 88 tkr och larminstallation samt 
andra åtgärder på fastigheten 56 tkr har också påverkat årets utfall. 

• Kommittéerna har högre kostnader på grund av fler juniorer i träning. 

• Föreningsavgifterna till SGF och SGDF har ökat som en följd av fler medlemmar. 


