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Förslag till föredragningslista vid årsmötet 20 februari kl18.30 

   

1. Årsmötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om mötet kallats i stadgeenlig ordning 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Val av presidium för årsmötet (ordförande och sekreterare) 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera 

mötesprotokollet 

7. Verksamhetsberättelse 

8. Årsredovisning och årsbokslut 

9. Revisionsberättelse 

   10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat  

   11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

   12. Fastställande av verksamhetsplan med budget 2022 och tillhöra nde 

         avgifter vad gäller medlemsavgifter och övriga avgifter  

 

  13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

 

  a) Propositioner  b) Motioner 

 

  14. Val av 

  

        a) Ordförande 1 år 

        b) 2 ledamöter 2 år 

        c) 2 ledamöter 1 år 

        d) 2 suppleanter 1 år i nämnd turordning 

        e) 2 revisorer 1 år 

        f) 1 revisorssuppleant 1 år 

        g) valberedning, 3p varav 1 ordförande 1 år  

        h) Ombud till GDF-möte 

 

15. Årsmötet avslutas 
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Valda ledamöter med olika uppdrag 2021 
 

Styrelsen 
Ordförande Maria Nerpin 

Sekreterare Ingrid Wikberg 

Kassör  Irene Östh 

Ledamot Eva Grundberg 

Ledamot Vakant 

Ersättare Stefan Edin 

Ersättare Stefan Nerpin 

Adjungerande Linda Sellen 

Adjungerande Marcus Gordonsson 

 

Valberedning 

ordförande Maud Eriksson 

ledamot Marita Bardosson-Svedberg 

Ledamot Nils-Anders  Boije -Jibor 

 

Revisorer 

Gunnar Hjelm 

Bertil Åström 

 

Veterankommittén 

Birgitta Leosson -Jönsson 

Birgitta Larsson 

Sune Andersson 

 

Paragolfkommittén 
Magnus Eriksson 

Tomas Eriksson 

Oskar Wallin-Berg 

Anders Edström 

Krister Roos 

Medlemskommittén 

Stefan Edin 

Micke Persson 

Carina Håkansson 

Nils-Anders Boije-Jibor 

Jesper Wahlström 

 

Tävlingskommittén 
Eva Grundberg 

Irene Östh 

Maud Eriksson 

John Cooper 

Allan Gunnmo 

Bertil Nilsson 

Åke Sporrstedt 

 

 

Juniorkommittén 

Stefan Nerpin 

Linda Sellén 

 

Miljökommitté 

Mats Barthelsson 

Stefan Nerpin 

Maria Nerpin 

Larsa Jonsson 
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Verksamhetsberättelse 2021 

 

Styrelsen 
Styrelsen har genomfört 10 protokollförda 

sammanträden. Vi har under hösten påbörjat ett 

arbete med en verksamhetsplan på både lång och 

kort sikt för att klubben ska kunna fortsatt vara en 

attraktiv klubb för våra medlemmar. Styrelsen har 

också initierat en start av juniorverksamhet och ett 

långsiktigt arbete med hållbarhet. Det har under 

året ej varit några medlemsmöten. 

Under året har klubben fått 62 fler medlemmar och 

vi är nu totalt 932 medlemmar. Vi har 645 män 

och 257 kvinnor. 73 juniorer tom 21 år. 

Veterankommittén 
Under tävlingsdagarna har vi till vår hjälp haft 

Lena och Ingemar Mårs, Eva och Jan Roth samt 

Staffan Jönsson. 

Vi har under säsongen haft veterantävling varje 

tisdag med uppehåll 2 veckor i juli, totalt 13ggr. 

Spelavgifter har givit totalt 36 950 kr, varav 21 

550kr gått till priser och nettot till klubben  

15 400 kr. 

Vi genomförde den 27 augusti 60+Open med 85 

deltagare. Detta var en tävling som ordnades tack 

vare vår kassör Irene Östh, som sökt och fått ett 

bidrag på 10 000 kr till veteranverksamheten. Det 

blev en mycket uppskattad heldag för deltagarna 

som förutom spel bjöds på både lunch, 

underhållning och ett fint prisbord.  

Som en tävling i tävlingen har vi också genomfört 

en eclectic tävling från röd resp gul tee, där alla 

insatser (50kr/deltagare) vid avslutningen i sin 

helhet fördelades tillbaka till de med bästa 

resultaten.  

Vi avslutade säsongen den 21 september med en 

Irish Greensome samt lunch och prisutdelning. 

 

Vi vill tacka alla som varit delaktiga i att dessa 

tisdagar gått att genomföra på ett fantastiskt sätt, 

banarbetare, restaurangen, kanslipersonal samt 

inte minst Bertil Nilsson som hållit i allt arbete med 

lottning och dylikt.  

Paragolfkommittén 
Sammanfattning av ett intensivt Paragolf år för 

Storsjöbygdens GK. 

Den 19 mars fick vi besked om att vi även detta år 

via Golfförbundet fått Folksams stimulansbidrag. I 

år var det 35 klubbar som fick dela på 200 000 kr 

så vi fick 6 100 kr. 

Vi har också fått sponsring av Livsstilen AB 

(Margareta Ullström), Kainu-Isberg kök AB och 

Storsjöbygdens Golf AB. 

Vi har (som en av få 

klubbar) av 

Golfförbundet blivit 

utvalda att deltaga i 

projektet ”Ja 

Tillsammans för ökad 

livskvalitet”. Det är 

Golfförbundet 

tillsammans med 

Bowlingförbundet som 

tillsammans gör en 

satsning för ökad 

livskvalitet. Sponsor är Framåtfonden och 

Svenska spel. Projektet innebär PRO-ledd träning 

för personer med fysiska funktionsnedsättningar. 

Ett projekt som startade 2020 men som blåstes av 

pga. Corona. I år har vi dock kunnat genomföra 5 

träningar med Therese Nerpin som tränare. Vi har 

fått bidrag med 10 000 kr för att genomföra detta. 
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Vi har deltagit på 2 heldagar ” Prova på” i 

samarbete med Parasport JH. Det var Special 

Olympic School Day på skidstadion den 8/9 för 

grund och gymnasiesärskolan och prova på för 

alla LSS boenden samt barnhabiliteringen den 

11/9 på Hofvallen. Över 100 deltagare båda 

dagarna. Vi fick 3 000 kr av Parasport JH för att vi 

deltog. 

Vi har varit med och arrangerat Paragolf Norrland 

Tour, en regional Tour för Paragolfare med 

tävlingar i Rättvik, Timrå, Storsjöbygden och 

Gävle. Det har varit 10-12 deltagare på varje 

deltävling. På Storsjöbygden kom det deltagare 

från Lycksele i norr till Ingarö i söder. 

Vår stolthet ”Järngänget” för personer med både 

fysisk, psykisk och intellektuell 

funktionsnedsättning fortsätter att växa. Vi 

genomförde 10 träningar och i år var det 22 

deltagare. Det kom mellan 13-18 på varje träning 

utom en gång när det var spöregn och snålblåst, 

då kom det ”bara” 6 st 😊. Vi har tränat på 

rangen, putting green och på korthålsbanan. 

Mycket uppskattat. 

 

Tävlingskommittén 
Har under året arbetat med tävlingsverksamhet 

och varit ansvariga för regel- och handicapfrågor. 

En del andra klubbmedlemmar har också hjälpt till. 

Stort tack till er alla!  

Tävlingskommittén har haft åtta planeringsmöten 

inför årets tävlingar. Även detta år har samarbetet 

mellan tävlingsledningen, personalen i kansliet, 

restaurangen och golfshopen varit mycket gott. 

Den 28 augusti spelades tävlingen Paragolf Tour 

Norr på Storsjöbygden 

och på begäran ställde 

Tävlingskommittén upp 

med domare. Tävlingar 

Tävlingsverksamheten 

har planerats och 

genomförts i gott 

samarbete med kansliets personal.  

Årets tävlingsvecka kunde genomföras efter att 

vissa anpassningar gjorts för att spelarna skulle 

kunna upprätthålla fysikdistans mellan varandra. 

Tävlingsveckan blev som vanligt höjdpunkten på 

sommarens tävlingar och mycket uppskattad. I 

vanlig ordning ville många delta. Vädret var bra 

och de sju tävlingarna samlade totalt 1 219 

deltagare. En minskning med 143 deltagare från 

2020. Prisutdelningarna var trevliga och 

välbesökta. Tack vare våra sponsorer och bidrag 

från klubben har vi 

kunnat erbjuda 

attraktiva prisbord. 

Restaurangen erbjöd 

även detta år god mat 

och bidrog starkt till att 

skapa gemytlig 

samvaro i de ljusa sommarkvällarna. Det stärker 

den goda och speciella klubbandan som är 

speciell för Storsjöbygdens golfklubb.  

Tävlingskommittén har under säsongen ansvarat 

för 15 öppna 18-hålstävlingar med totalt 2 105 

startande spelare, vilket är 671 spelare fler än 

2020. Tack vare den fina och välskötta banan och 

en utmärkt restaurang på anläggningen kan vi se 

tillbaka på ännu en mycket fin tävlingssäsong. 

 

Medlemskommittén 
Medlemskommittén har under 2021 tänkt anordna 

6 stycken aw-golf men det blev endast 4 bland 

annat på grund av väder och vind. Där har vi 

provat på olika spelformer och avslutat dessa 

kvällar med gemensam middag. Ett snitt på lite 

drygt 20 deltagare per tävling får anses godkänt. 

Priser till vinnarna har inhandlats i shopen. Även 

icke tävlande medlemmar har deltagit på 

middagarna. 

En tvådagars medlemsresa till Hussborgs GK 

genomfördes i september. Vi var 23 medlemmar 

som spelare umgicks och hade trevligt. Vi blev 

mycket väl omhändertagna av Hussborgs GK. 

Under säsongen har vi presenterat 

medlemskommitténs verksamhet på gröntkort-

kurserna. En lista på medlemmar som ville hjälpas 

åt vid fadderrundor sattes upp vid kansliet.   
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Medlemskommittén har anordnat matchspel även 

denna säsong. Ett stort antal spelare kämpade 

tappert långt in på hösten. Vinnare har 

presenterats på hemsidan och på sociala medier.  

Under året som varit har kommittén haft några få 

sammankomster för planering av kommitténs 

aktiviteter. Medlemskommittén är även en del i 

valberedningen tillsammans med tävlings- och 

seniorkommittén.  

Medlemsträning 
 
Medlemsträningarna har under året genomförts av 

Therése Nerpin. Det har varit träning från den 10/6 

fram till avslutningen med mörkergolf den 14/9. 

Under juli månad gjordes ett uppehåll under 3 

veckor med början innan tävlingsveckan fram till 
efter tävlingsveckan.  

Det har varit 3 grupper som har tränat under året 
som varit uppdelade efter handicap för att alla, 
även de med lägre handicap, ska kunna utveckla 
sin golf utifrån sin egen förutsättning. Tanken med 
träningarna har varit att deltagarna ska få en 
övningsbank för att själv kunna träna på golfens 
olika moment. Totalt har det genomförts 14 
träningstillfällen för deltagarna och momenten har 
varit putt, chip, pitch, järnslag, driver träning, 
bunker samt 8-bollsövningen. Avslutningen med 
mörkergolf blev en mycket uppskattad aktivitet där 
det spelades 3 hål i lag om 3 personer och 
avslutades med gemensam grillning vid 
vindskyddet mellan greenen hål 2 och tee hål 3. 

Det har också genomförts en träning för de som 
har genomgått grönt kort utbildning under året. 
Det var 6 tillfällen under hösten där deltagarna fick 
en fördjupning och en egen övningsbank så att 
man lättare kommer vidare med sitt golfspel. 

Junioruppstart och träning 

Veckan innan midsommar arrangerades 
Golfäventyret. Det var totalt 19 barn som deltog 
och de var uppdelade i 2 grupper varav en grupp 
på FM och den andra på eftermiddagen.  
 
I augusti gjordes en inbjudan till föräldrar samt 
barn för att se om intresse fanns för att starta upp 
juniorträningar. Det visade sig att det fanns 

intresse från barn samt att det fanns föräldrar  
som kunde vara med som ledare. Träning 
startades och på den första träningen kom 19 barn 
i olika åldrar och vi kunde fortsätta under hela 
hösten och avslutade med en liten gemensam 
golfdag och korvgrillning i september. Vi har för 
avsikt att detta skall utökas med fler barn och 
föräldraledare inför nästa säsong. 

Grönt kort samt nybörjarträning  

Klubben har tillsammans med bolaget bjudit in till 
grönt kort utbildning vid 8 tillfällen. Ansvarig 
utbildare har Therése Nerpin varit. Totalt har 86 
personer genomfört utbildningen varav 48 st har 
blivit nya medlemmar i vår klubb.  

Utbildningen har genomförts på 2 dagar med 4 
timmar/dag där deltagarna har fått lära sig 
grunderna vad det gäller golfens olika moment, 
olika slag, regler samt hur vi beter oss på banan 
och mot varandra. Det har särskilt tryckt på 
begreppet ”ready golf” och hur vi skall agera på 
banan. Under sensommaren och hösten erbjöds 
alla som genomgått utbildning 6 träningstillfällen 
för att kunna fördjupa sig i olika metoder för egen 
träning. Totalt 20st personer nyttjade erbjudandet. 

Miljökommittén 
Under 2021 startades miljökommittén. Till att börja 

med har kommittén bestått av fyra medlemmar. 

Vår ambition är att få med fler medlemmar under 

2022. En första aktivitet, i augusti 2021, var att 

vara med på Golfförbundets aktivitet på Frösö 

golfklubb angående miljöarbete inom golfklubbar. 

Vi gick en vandring runt banan och hade sen möte 

i deras lokaler. Efter denna träff har vi i kommittén 

haft några möten.  

Vi har valt att påbörja miljöarbetet genom att 

registrera oss och börja samla data i programmet 

OnCourse. Här 

samlar vi in 

nyckeldata för 

verksamheten för att 

få en överblicksbild 

av hållbarheten. 

Tanken är att vi med 

hjälp av detta ska kunna få idéer till förbättringar 

som gör verksamheten mer hållbar samtidigt som 
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vi kan spara tid och pengar. Detta kan även leda 

till att vi kan hjälpa verksamheten att synas inom 

hållbarhetsfrågor och golfens samhällsnytta. 

 
Under vintern-våren 2022 ska vi börja lägga in 
data. Förslagsvis börjar vi kika på data kring 
resurser och startar med vattenanvändning och 
därefter energi och material. Data kring natur och 
samhälle kan vi börja arbeta med senare för att 
slutföra under våren-sommaren. Vi kan då även 
börja fundera på goda exempel, kommunikation 
och förbättringsförslag.  

 

 

 

 

 

Storsjöbygdens Golf  

2021 fortsatte likt 2020 som ett bra år för 

golfsverige och även för Storsjöbygdens Golf. En 

mildare vinter möjliggjorde ett bra utgångsläge för 

vårbruket och vi kunde starta upp säsongen i 

slutet av maj. Under säsongen arbetade vi sedan 

fram en finare och finare bana, vilket resulterade i 

många lovord och hyllningar. Hatten av till våra 

fantastiska banarbetare!  

Vi satsar och investerar mycket i banan, både på 

kort och lång sikt. Nedan följer några av de större 

utgifter vi har haft samt investeringar som gjorts 

under året för att utveckla banan samt säkerställa 

den kvalitet vi har arbetat upp: 

 

 

 

 

 

• Ny fairwayklippare 

• Ny multimaskin/redskapsbärare, Ventrac 

• Största budgeten hittills för fröer 

• Påbörjat arbetet med nytt tee på hål 11 

• Hyrt in en grävare som har snyggat till på  

hål 10 

• Investerat i solpaneler 

• Tagit fram en digital banguide som även 

kommer att tryckas 

• Nya bollar till rangen 

• Uppfräschning av skyltar och flaggor 

• Fler banarbetare än tidigare 

• Reparation av äldre fairwayklippare som 

ska klippa semiruff & range 

• Trasig vattenpump till sprinklersystemet 

lagades 

 
Storsjöbygdens Golf är inte bara en golfbana utan 
det är en mötesplats som ska vara trivsam att 
vistas på för alla, golfare som icke golfare. Därför 
försöker vi alltid se till helheten med anläggningen 
så att alla enheter såsom restaurang, kansli, bana 
o.s.v. förvaltas och utvecklas på ett så bra sätt 
som möjligt. 
 
Vi vill passa på att tacka våra fantastiska 
samarbetspartners som är med och stöttar oss. 
Utan er hade allt detta inte varit möjligt.  
 
Vi riktar även ett stort tack till alla medlemmar och 
gäster som vill spela golf hos oss eller besöker 
oss på annat sätt. Ni förgyller våra dagar.  
 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN / BUDGET 2022  

med sikte på 2030 
 

Vision 

Visionen ska ge energi och inspiration och peka ut riktningen.  

 

Vår vision är att: 

Alla lämnar Storsjöbygdens Golfklubb nöjda efter sitt besök 

 

Värderingar – det står vi för 

Värderingen ska beskriva en känsla och en övertygelse som är gemensam för klubben. 

Värdegrunden fungerar som ett rättesnöre för våra handlingar och beteenden. Det handlar om 

klubbens kultur och vilka gemensamma värderingar vi tycker är viktiga att leva upp till. 

Våra värdeord är:  

Bemötande:  Service, kvalitet, lösningsorienterad, positiv attityd, hjärtlighet, medmänsklighet och 

känsla 

Tillgänglighet: Hållbar, jämlik, mångfald, olika aktiviteter, öppettider, vi finns till för alla  

Nytänkande: Framåtanda, framtidsorienterad 

 

Verksamhetsidé 

Vilka är vi? Vad vill vi? Varför finns vi? Vad erbjuder vi och vem vänder vi oss till? 

 

 Vår verksamhetsidé är: 

- SBGK är en idrottsförening som bygger på bredd och demokrati.  

- Det ska finnas möjlighet att utveckla sitt golfspel 

- Föreningen ska vara öppen för den som vill träna/spela golf, oavsett förutsättningar, ambition  

och ålder med god kamratskap och många aktiva medlemmar 
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Delaktighet 

Verksamheten i SBGK bedrivs på ideell grund utan några arvoden. För att vi ska kunna upprätthålla 

den höga mångfalden av aktiviteter och kvalité krävs att många är delaktiga i föreningsarbetet. Alla 

medlemmar bör engagera sig i föreningsarbetet utifrån sina förutsättningar. Styrelsen kommer 

under året att jobba vidare på att starta upp nya kommittéer som skapar möjligheter och aktiviteter 

för att vi ska få fler aktiva medlemmar.  

Utveckling av våra verksamheter 

Juniorer 

Under 2022 ska vi fortsätta satsa på våra juniorers aktiviteter och utveckling i sitt golfspelande. En 

kommitté startades under sommaren 2021 men arbetar nu fram en plan för kommande säsong som 

innebär att vi sätter ett mål på 10-15 aktiva juniorer 2022. 

Paragolf 
Storsjöbygdens golfklubb välkomnar alla med fysiska och psykiska funktionshinder. Hos oss ska 

alla känna möjlighet till utveckling av sina golfkunskaper utifrån sina förutsättningar. I vår golfklubb 

ska det finnas stora möjligheter att utveckla en bredare social gemenskap och få ett rikare liv. 

Verksamheten under 2022 fortsätter i samma anda som 2021 och träning av arvoderade ledare vid 

vissa tillfällen kommer att planeras in. 

Tävling 
Många medlemmar vill tävla och vår tävlingsvecka upplevs som en festivalvecka på golfbanan och 

vår plan är att vi fortsätter med det som vi har påbörjat men utökar med en juniortävling samt en 

tävling för nybörjare. Under säsongen kommer klubben arrangera tillfällen där vi har några bokade 

tider för sällskapsspel. Utöver detta kommer det också arrangeras en tävling tillsammans med 

paragolfen då man får spela med en arm. Nytt för 2022 är också att klubben kommer att anordna 

en eller flera välgörenhetstävlingar.  

Damkommitté 
Målsättningen inför 2022 är att starta upp en damkommitté för att möta efterfrågan på en 

mötesplats för damer oavsett ålder och handicap. Tillsammans ska damerna utveckla sitt egna 

golfspel men också arbeta för att öka intresset för golf bland flickor och damer. 

Miljö och hållbarhet 

Att världen står inför utmaningar när det gäller vårt klimat är ingen nyhet. Det inte många kanske 

tänker på är att även våra golfbanor påverkas av klimatförändringarna. extremvärme, skyfall, 

griniga vintrar, torka etc. För att vi ska kunna arbeta mer hållbart och långsiktigt med vår klubb och 

bana har vi under 2021 påbörjat ett arbete med detta. Vi har som målsättning att utreda möjligheter 

till certifiering och samtidigt deltar vi arbetet som sker både i förbundet och på distriktet.  
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Medlemskommitté 

För att vi ska kunna vara en klubb med många medlemmar som också är aktiva behöver vi vara 

attraktiva. Vi måste erbjuda grönt kort utbildning, aktiviteter som inte bara innebär tävling utan 

också kanske föreläsningar, regelvandringar och inte minst implementera ”ready golf” principen vid 

sällskapsspel. Medlemskommittén uppdrag blir viktigare och viktigare då medlemmarna har en 

tendens att inte vilja vara aktiv i en klubb utan förväntar sig bara ett golfspel som gör att man är 

nöjd när man lämnar golfbanan.  

Service och upplevelse 

Under 2022 kommer bolaget att förbättra kioskens tillgänglighet och att den motsvarar de 

förväntningar man har på kiosken. Bolaget kommer också att se över möjlighet till förbättringar på 

toaletterna på banan samt wc och dusch vid kansliet. Upplevelsen utifrån medlemsundersökningen 

är att spelet inte flyter på lika bra som tidigare år. Styrelsen kommer därför tillsammans med 

medlemskommittén utbilda, informera medlemmar och gäster om i första hand ready golf principen 

samt genomsläpps metod.  

Träningsområde 

Utifrån medlemsundersökningen så ser vi att ett önskemål finns att skapa bunkerträning i närheten 

av övriga träningsområdet. Bolaget kommer att titta på möjligheter också kostnader för detta och se 

vilka möjligheter som finns. 

Träning 

Medlemsundersökningen visar på att man har uppskattat vår tränare och vårens siffror mot höstens 

visar en klar nöjdhetspoäng på flera olika områden. Det medlemmarna saknar är ett bra och 

varierat träningsutbud. Styrelsen kommer därför införa en ny träningsform under 2022 där man som 

medlem eller som gäst kan anmäla sig till den träning man anser sig behöva. Vill jag förbättra mina 

bunkerslag anmäler jag mig till ett sådant pass.   

Banan 

Banan får höga betyg av er medlemmar. Det medlemmarna önskar är att ruffen klipps ned så det 

blir lättare att hitta bollen samt att man förbättrar bunkrarna på banan. Bolaget kommer att se över 

vilka förbättringsåtgärder klubben ser som nödvändiga. 

Ledning 

De som arbetar i styrelse och i kommittéer får nära nog samma poäng vid varje undersökning. Det 

vi i ledningen kommer att jobba på under 2022 är att förbättra arbetet vi gör kopplat till vår 

verksamhetsidé och målsättning så att alla medlemmar också känner till det arbetet. 

Storsjöbygdens Golf 

Förutom att det garanterat kommer vara någon ny utsmyckning runt restaurang och kansliområdet 

så fortsätter vi 2022 i samma anda som 2021, med stort fokus på banan. Vi hoppas på en lika snäll 

vinter detta år så vi kan behålla den höga kvalitet vi har haft. Vi har många idéer och saker på vår 

önskelista för utveckling och förbättring av anläggningen. Något som vi redan har tjuvstartat lite 

med och som är en av våra ambitioner inför kommande säsong är att hinna arbeta mer med alla 

ytterområden på banan. 
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Ekonomi/budget 

Föreningens intäkter består främst av medlemsavgifter, tävlingsavgifter samt statliga och kommunala stöd 

som söks kontinuerligt. Arbete med sponsorer sker kontinuerligt i samråd med bolag och kommittéer. SBGK 

ska bedriva verksamhet enligt fastställd budget som beslutats på årsmötet. Likviditet i kassan ska vara som 

lägst 100 000 kr för oförutsedda utgifter och det egna kapitalet likaså.  

Årsmötet 2021 beslutade att ge styrelsen mandat att investera upp till 100 000 kr i nya Tee tavlor och 50 000 

kr odefinierat. Inget av detta genomfördes under 2021 och har överförts till kommande år.  

 

 

 

 

  
Budget 

2022     

  intäkter Utgifter Netto 

Medlemsavgifter 260 000 -190 000 70 000 

Tjänster bolaget  -150 000 -150 000 

Tävling/lotteri/sponsor 330 000 -230 000 100 000 

Bidrag/LOK/SISU 110 000 -45 000 65 000 

Medlemsträning/grönt kort 300 000 -225 000 75 000 

Medlemsmöten/kick off/utvärdering  -20 000 -20 000 

Förbrukningskostnader/externa tjänster  -10 000 -10 000 

Sponsring tävling /elit    

Övrigt  -30 000 -30 000 

Banhyra  -100 000 -100 000 

    

Investering golfbanan  -150 000 -150 000 

Tot omslutning 1 000000 -1 150 000 -150 000 
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Motioner 

 

Motion 1 gällande Blå Tee 

 

Hej 

Nu när golfbanan är slopad för fyra utslagsplatser ser jag gärna att vi får ett ” blått tee” denna säsong.  

Är det möjligt att få utveckling med ” blått tee”, denna säsong?  

Hälsningar  

Susanne Persson 

   

Styrelsens svar på motionen 

 

Styrelsen tackar för motionen och vi har för att kunna svara på motionen diskuterat frågan med ägarna till 

banan.  

Att fritt få välja tee i sällskapsspel och tävlingar är en diskussion som har lyfts de senaste åren.  När man 

väljer vilket tee man ska välja ställer man alltid den sociala aspekten mot själva spelupplevelse och i 

sällskapsspel blir det ofta den sociala fördelen som vinner valet.  Blå tee har varit elitdamernas tävlings tee 

och har väl därför inte heller varit ett naturligt val för spelarna på sin rond. Nu använder vi oss av 57 som 

markerar gul tee och 48 som markerar röd tee. Bolaget har också infört orange tee som de gärna vill 

förbättra under 2022. Bolaget tar med sig frågan om blå tee men har inte möjligheter att införa detta 

kommande säsong. Att införa blå tee kan inte klubben avgöra men styrelsen kommer att hjälpa bolaget att 

undersöka vidare hur stort behov och önskemål det finns av blå tee bland medlemmarna. 

 

Styrelsens förslag till beslut på årsmötet  

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen att utveckla blå tee denna säsong. Styrelsen återkommer med 

redovisning av behov/önskemål bland medlemmarna av blå tee under 2022. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

Motion 2 gällande belysning 

 

Belysning av golfhål 10, 13 och 18. 

 

Spel på golfbanor i Sverige är kraftigt säsongsbetonat. I större delen av landet finns möjlighet till spel i 

midnattssol men även detta är begränsat till en viss del av säsongen. En stor del av säsongen begränsas 

spelaren till att enbart spela golf under vissa timmar på dygnet med anledning av solnedgång.  

Storsjöbygdens golfklubb är inget undantag. Mörker är ett specifikt hinder inom golf då det omöjliggör för 

spelaren att se bollen och huruvida denna är satt i spel. 

Vid spel på Storsjöbygdens golfklubb är min erfarenhet att jag under den senare delen av säsongen oftast 

endast hinner med att spela nio hål. Spelet inleds på hål 1 och avslutas på hål 9. I vissa fall medges spel på 

hålen 10, 13 och 18 innan mörkrets intrång, internt benämnt av vissa medlemmar som ”lilla varvet”. I vissa 

fall då tiden medger spelas också de bakre nio hålen vilket oftast innebär avslutande spel på hål 16, 17 och 

18 i mer och/eller mindre mörker. 

Belysning av dessa tre golfhål skulle ge ett mervärde för spelare som efter avslutade främre nio hål ges 

möjligheten att spela tre hål till samt att medlemmar som avslutar sin 18-hålsrunda ges möjlighet att spela 

hål 18 med belysning. 

 

Jag yrkar till styrelsen att: 

• Utreda möjligheter att belysa hålen 10, 13 och 18 samt kostnader för detta. 

 

Styrelsens svar på motionen: 

Styrelsen tackar för motionen och har vi har för att kunna svara på motionen diskuterat frågan med ägarna 

till banan.  

Att mörkret som kommer under tidiga hösten begränsar våra möjligheter att kunna spela golf fast banan är 

fullt spelbar känner vi alla till. Bolaget har börjat skissa på belysning på rangen men ser också som 

motionären möjligheter med detta förslag och vill titta närmare på förslaget. 

 

 

Styrelsens förslag till beslut på årsmötet 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen och utreda möjligheterna tillsammans med bolaget att belysa 

hålen 10,13 och 18. Styrelsen återkommer med förslag utifrån utredningen under 2022. 

 



14 

 

 

 

 

 

Val på årsmötet 

 

Valberedningens förslag 

För att kunna lämna uppgifter till banken som styrker vilka årsmötet valt till styrelse det kommande 

verksamhetsåret så föreslår valberedningen val på alla i styrelsen.  

 

Valberedningen föreslår: 

Ordförande 1år 

Maria Nerpin 

Ledamöter 2 år 

Ingrid Wikberg 

Fredrik Wallin 

Ledamöter 1 år 

Irene Östh 

Eva Grundberg 

2 suppleanter i nämnd turordning 

Stefan Nerpin 

Stefan Edin 

 

2 revisorer 1 år 

Bertil Åström 

Gunnar Hjelm 

 

1 revisorsuppleant 1 år 

Marita Bardosson-Svedberg 

 

Ombud till GDF-möte 

Ordförande SBGK 

 

Styrelsens förslag 

Val av valberedning 3 p varav 1 ordförande 1 år 

 

Ordförande Maud Eriksson 

Ledamot Marita Bardosson-Svedberg 

Ledamot Nils-Anders Boije-Jibor 

 

 

 



 

 

 

 

Slutord 

Tack för att jag fick förtroendet att vara ordförande i denna fantastiska golfklubb under 

2021.  

 

 

Jag tillträdde 28 februari och den kommande sommarsäsongen var redan planerad och klar. Det 

gjorde det möjligt för mig att sätta mig in i de olika verksamheterna. Att det finns personer i vår 

klubb som lägger mycket tid på att göra vår golfupplevelse till något väldigt trevligt det visste jag 

redan och uppskattade såklart som medlem. Det jag däremot inte visste var hur stor egentligen 

organisationen är. Alla kommittéer men också ett bolag som driver själva anläggningen och hur 

beroende vi är av varandra. De driver ett företag som ska generera en golfbana man vill vara 

medlem på men också spela på som gäst, det kräver en samordning med olika ben att stå på och 

självklart en ekonomi att kunna investera, underhålla och utveckla.  

Det skapar möjligheter att vi som klubb har en sådan fantastisk ägare till banan, som förstår vad 

som krävs, är lyhörd och som vill att vi alla medlemmar ska ha det gott. Ge och få är en ömsesidig 

förutsättning för att detta ska fungera även framåt. De ger oss en bana som blir bara bättre och 

bättre vilket också syns i medlemsundersökningen att ni tycker. Vi får möjligheter att få bedriva en 

klubbverksamhet som gynnar oss som medlem och ger oss möjligheter att utvecklas som klubb. 

Att vi som klubb måste ha både en långsiktig och kortsiktig plan framåt krävs så vi vet åt vilket håll 

vi ska gå. Tiderna och förutsättningar förändras kontinuerligt och vi måste finnas med och ha ett 

långsiktigt perspektiv på vårt klubbarbete. Detta måste såklart även ni medlemmar känna till och stå 

bakom. Det arbetet har vi påbörjat nu under hösten i våra kommittéer och vi har också haft ett möte 

där vi tillsammans arbetat fram ett förslag som bygger på medlemsundersökningen. Vi jobbar också 

med vår vision, våra värdeord och utifrån den verksamhetsplan vi nu lagt som förslag. Vi kan se i 

medlemsundersökningen att våra medlemmar inte känner till hur vi jobbar med detta sedan några 

år tillbaka och därför kommer vi att förbättra delaktigheten och informationen kring detta arbete som 

styrelse under 2022. 

Önskar er alla ett gott golfår 2022! 

 

 

Maria Nerpin 

Ordförande 

 

 

 

 


