
MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB • EXTRANUMMER • OKTOBER 2011

Sollentuna Golfklubbs framtida
medlemsformer och finansiering
Sollentuna golfklubb är idag en ekono-
miskt välmående golfklubb med erkänt
god kvalitet på bana och service. Sedan
en tid har golfmarknaden i Sverige för-
ändrats radikalt. Traditionella golfklub-
bar har fått se sina marknadsandelar
vika för nya alternativa erbjudanden
såsom Pay-and-play och green-fee klub-
bar. Vi har fått se flera klubbar i vår när-
het få problem och tvingats till föränd-
ringar i sin verksamhet och finansiering.

Sollentuna golfklubb har inte drab-
bats ekonomiskt på samma sätt som
många andra klubbar gjort, emellertid
har klubben under senare tid haft svårig-
heter att rekrytera medlemmar i den takt
vi budgeterat för och 2011 kommer
detta ge en viss negativ ekonomisk
påverkan på vårt resultat.

För att vår klubb inte skall hamna i

en liknande situation som andra klubbar
med höjda medlemsavgifter eller synbart
försämrad kvalitet på bana och service
föreslår styrelsen två åtgärder som syftar
till att underlätta framtida rekrytering av
nya medlemmar: slopande av inträdesav-
giften samt en medlemslånenivå på
11.000 kronor för alla seniora medlem-
mar, istället som idag 20.000 kronor för
nya medlemmar.

Under året har styrelsen genomfört en
utredning av vilka medlems- och spel-
rättsformer som bäst passar vår verk-
samhet och hur vi i klubben långsiktigt
skall finansiera våra tillgångar. För att
därigenom fortsätta att trygga vår eko-
nomi.

Resultatet av denna utredning kom-
mer att presenteras närmare på höstmö-
tet i november, likaså förslag till de för-

ändringar som följer som ett resultat av
utredningen.

Eftersom förändringar kan upplevas
som kontroversiella och möjligen där-
med svårare att ta ställning till vill sty-
relsen redan nu komplettera och utveckla
tidigare lämnad information om klub-
bens ekonomiska ställning och de fakta
som utredningen kunnat visa på. 

Styrelsen vill igenom detta underlätta
för alla medlemmar att i god tid sätta sig
in i de viktiga framtidsfrågor som nu
aktualiseras. Därigenom vill styrelsen att
vi alla kan bli delaktiga i att fatta ett väl-
grundat och kollektivt beslut som ger
klubben goda möjligheter att fortsätta
verka som en stabil och trygg klubb med
den kvalitet och service som vi medlem-
mar efterfrågar. ●
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Utredningen om medlemsformer och
finansiering
Det finns två orsaker till att utredningen
kommit till stånd.
– De senaste åren har klubben haft allt
svårare att rekrytera nya medlemmar
som ersättning för de medlemmar som
lämnar klubben. Vår hittills stora kö har
inte gett oss det tillskott på nya medlem-
mar som vi efterfrågat. I år når klubben
inte intäktsbudget. Bortfallet från med-
lemsintäkter är ca 500.000 kronor. Sty-
relsen har därför velat gå till botten med
i vilken utsträckning klubbens medlems-
former och villkor kan anses vara till-
räckligt konkurrenskraftiga.
– Vid höstmötet 2010 lämnades en
motion om medlemsformer, som förvis-
so avslogs men som ändå föranledde sty-
relsen att utlova en utredning om med-
lemsformer. 

Utredningens mandat och upplägg
presenterades på vårmötet 2011.

Så har utredningen gjorts
Utredningen har baserats på en stor
informationsmängd. Olika källor som be-
dömts innehålla viktig information och
fakta har använts såsom:
– intervjuer med ett antal olika medlem-
mar som kan sägas tillhöra olika katego-
rier. 
– flera utredningar från Svenska golfför-
bundet om utvecklingen av golfmarkna-
den i Sverige.
– diskussioner med omvärldsanalytiker
från Svenska golfförbundet.
– SoGKs medlemsenkät.

– medlemstatistik och finansiell informa-
tion för SoGK.
– feedback från klubbchef/kansli avseen-
de skäl och kommentarer till att med-
lemmar slutar samt varför spelare intres-
serade av SoGK inte väljer att bli med-
lemmar.

Viktiga observationer från utredningen
Vår klubb har idag årliga avgifter som
ligger förhållandevis lågt i jämförelse
med liknande klubbar i vårt närområde.
Detta är något som uppskattas av våra
medlemmar.

Varje år slutar ett antal medlemmar.
Utvecklingen där mellan 75-100 senior-
medlemmar slutar årligen ser ut att vara
stadigvarande. För att behålla klubbens
ekonomi i balans måste medlemsbortfal-
let varje år mötas av nyrekrytering av
medlemmar. Om vi inte lyckas med det
hamnar klubbens ekonomi i obalans där
vi inte längre kan garantera nuvarande
kvalitet och service. Vi kan inte heller
räkna med att kunna hålla en avgiftsnivå
som står sig i konkurrensen med liknan-
de klubbar i vårt närområde.

Det är entydigt så att vår svårighet att
nyrekrytera medlemmar följer av att de
ekonomiska villkoren för nytt medlem-
skap fungerar som en barriär eller trös-
kel som gör att tillfrågade personer i
mycket stor grad väljer att inte bli med-
lemmar.

Den mest iögonfallande och kritisera-
de barriären mot medlemskap är inträ-
desavgiften på 6.000 kronor. Vissa pekar
på att detta uppfattas som en straffavgift

vilket naturligtvis inte är någon vägvin-
nande strategi för att söka nya medlem-
mar. 

Många pekar också på att inträdes-
avgiften i kombination med medlemslå-
net och årsavgiften (totalt ca 31.000 kr
för 2011) upplevs som en barriär som i
de flesta fall gör att valet om medlem-
skap faller ut till någon annan klubbs
fördel. Ett vanligt svar vi får är att den
intresserade själv börjar tveka till hur
mycket denne egentligen kommer hinna
att spela och om det är värt pengarna. Är
det dessutom fråga om en hel familj så
hamnar totalbeloppets storlek ännu mer
i blickpunkten. Många hänvisar direkt
till en jämförelse med våra grannklub-
bars erbjudanden. Våra nuvarande vill-
kor är därmed en konkurrensnackdel i
sökandet av nya medlemmar.

Trots situationen med lediga platser
har klubben kunnat upprätthålla en eko-
nomi i balans och med en god likvidi-
tetsbuffert. Klubbens ekonomiska buf-
fert må vara väl dimensionerad för nor-
mala resultatsvängningar, men inte för
återkommande underskott.

Någon vändning av problemet med
nyrekryteringen syns inte om vi behåller
vårt nuvarande erbjudande till nya med-
lemmar. Vi behöver därför vidta ordent-
liga åtgärder för att årets ekonomiska
underkott inte skall återupprepas framö-
ver.

Klubben har en kö av intresserade,
dock inte till nuvarande villkor. Vårt
kansli får löpande spontana förfrågning-
ar där intresset för vår klubb är stort. ●
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Så ska klubben rusta inför framtiden 
Styrelsen har arbetat under hela året med
frågorna om nyrekryteringsproblemet
samt hur vi i en ökad konkurrens ska
kunna möta framtiden med en bibehål-
len verksamhet och en sund ekonomi. 

De framtida utmaningar som kan för-
utses måste mötas med löpande anpass-
ning efter förutsättningarna. 
Följande fyra frågeställningar har analy-
serats särskilt:
a) Öka intäkter från andra verksamheter
såsom företagsgolf och greenfee?
b) Ytterligare intäktskällor som ännu
inte exploaterats?
c) Minska klubbens kostnader?
d) Öka intäkter från medlemmar?
(a) Att öka intäkterna från företagsgolf
och greenfee markant är ingen lätt väg.
Det kräver resurser i form av persona-
lens ”sälj” och marknadsföring. Klub-
ben har lyckats att hålla uppe nivån på
dessa intäktskällor samtidigt som vi ser
att företagsmarknaden i övrigt tappat
fart. De tider som är mest lättsålda och
kan ge oss ordentliga extra intäkter är de
tider som vi medlemmar helst vill hålla
för oss själva. All såld tid inkräktar på
vår tillgänglighet, ett förhållande som
våra medlemmar tydligt skickat signaler
om att styrelsen måste ta stor hänsyn till.
I de förslagen som framförts till styrelsen
ingår till och med att klubben skall avstå
helt från företagsintäkter. Våra nuvaran-

de företagsintäkter motsvarar mellan
800 - 1.000 kr per seniormedlem.
(b) Klubben analyserar kontinuerligt de
olika affärsidéer som förs fram i diskus-
sioner med våra intressenter. Flera idéer
är förknippade med ett ekonomiskt risk-
tagande eller med mångåriga ekonomiska
underskott innan en vinst skulle kunna
uppkomma. Många idéer skulle kunna
ge klubben vissa begränsade intäkter
men kräver samtidigt personalresurser
för att driva lyckosamt. Styrelsen har hit-
tills valt att prioritera utvecklingen av
vår kärnverksamhet före att lägga svår-
bedömda resurser på potentiella nya
intäktskällor med osäkert resultat. Ett
lyckosamt undantag har dock varit att vi
valt att driva range och shop i egen regi.
(c) Klubben jobbar varje dag med att
öka kvaliteten i vårt erbjudande och
effektivisera de resurser som krävs. Inför
2012 har styrelsen haft specifikt fokus
på hur vi skall kunna hantera ett intäkts-
bortfall vid ett avskaffande av inträdes-
avgifterna. För att kunna uppnå en radi-
kal besparingseffekt skulle klubben bli
tvungen att minska personalstyrkan.
Detta skulle dock slå direkt på vår ser-
vice och på kvaliteten på banan. Styrel-
sen har i budgetarbetet sett ett överord-
nat mål; att behålla den service och kva-
litet som vi nu har, inte minst för att
detta är en tydlig konkurrensfördel för
att behålla och nyrekrytera medlemmar. 

(d) I det fall medlemmarna inte vill för-
sämra tillgänglighet, service eller kvalitet
så behöver vi alla vara med att genom
våra avgifter täcka uppkomna intäkts-
bortfall. Om 1200 seniormedlemmar
med spelrätt ska dela på ett underkott på
exempelvis 100.000 kronor så behöver
vi öka avgiften med ca 85 kronor.
Underskottet för medlemsintäkter mot
budget 2011 är som nämnts ca 500.000
kronor. Detta underskott kvarstår tills
dess att vi klarat att nyrekrytera i till-
räcklig grad om vi inte vill minska på
service och kvalitet. För tillfället är klub-
bens totala avgiftsnivå (5.300 kr för
seniorer) låg relativt andra jämförbara
klubbar. Denna nivå på avgiften är inte
ett hinder/barriär vid rekrytering. I det
fall avgifterna höjs för att täcka minska-
de antal medlemmar kan det förhållan-
det vändas i sin motsats vilket givetvis
motverkar möjligheten att söka nya
medlemmar.

Styrelsen ser ingen uppenbar risk i att
vi medlemmar inte skulle kunna klara av
de beslut som vi behöver fatta. Valmöj-
ligheter finns i vår situation.

Styrelsen är också redo att i denna
process göra allt för att klubben ska
undvika att drabbas av en utveckling
som vi sett i andra klubbar men det krä-
ver att vi medlemmar kan fatta väl
genomtänkta beslut om de förutsättning-
ar som klubben skall verka inom. ●



S K I L L I N G E T R Y C K E T4

Styrelsens förslag inför 2012
Klubbens ekonomiska situation är god
idag. Vi ser dock en negativ effekt på
årets resultat på grund av att vi inte lyck-
as fylla lediga platser: Denna situation
måste vi givetvis hantera för att inte i ett
senare skede ska hamna i en sits där våra
valmöjligheter minskar eller att klubbens
stabila ekonomi riskeras.

Styrelsen ser uppenbara svårigheter
med att få någon stark effekt på nyre-
kryteringen med de olika alternativ som
redovisas i ovan avsnitt. Vi kan hantera
aktuella problem men vi behöver samti-
digt gå till botten med grundfrågan, hur
ska vi långsiktigt kunna ersätta de med-
lemmar som slutar i klubben?

Den överlägset mest effektiva åtgär-
den som klubben kan vidta är att vi fat-
tar de beslut som gör att vi får fart på
nyrekryteringen, något som skulle inne-
bära att vi återtar kontrollen över våra
framtida budgetar på annat sätt än om vi
tvingas höja avgifter, får inskränkningar
av vår tillgänglighet eller vi får minska
på vår nuvarande service och kvalitet.
Enligt utredningens slutsats skulle detta
också vara ett beslut som innebär att vi
går till roten med problemet och att vi
sätter in insatserna på det ställe där det
får bäst effekt.

Förslaget går ut på att vi bör sänka de
inträdesbarriärer som vi kan konstatera
finns och att detta sker så långt det är
möjligt.

Styrelsen har lagt en budget 2012 som

bygger på att nyrekryteringsbehovet
återställs. Styrelsen anser inte att det
finns något bärande skäl att endast gå en
bit på vägen för att vänta och se. Det blir
tydligare mot våra potentiella nya med-
lemmar att göra en förändring nu och
inte sedan återkomma med ytterligare
justeringar som det kan spekuleras
omkring och som i sig kanske gör att
potentiella medlemmar avvaktar ytterli-
gare ett år.
Förslaget har två delar:
Slopa inträdesavgiften på 6.000 kronor.
Styrelsen anser att inträdesavgifter inte
rimmar väl med den nya golfmarknaden
samt att klubben inte har någon reell kö.
Avgiften infördes i en tid med helt andra
förutsättningar för att rekrytera nya
medlemmar än vad vi har idag. Att så-
som det upplevs av många ”straffa” nya
medlemmar med en sådan avgift skapar
inga goda förutsättningar i rekryterings-
arbetet. Vi bedömer inte att en inträdes-
avgift för klubben är konkurrenskraftig i
relation till jämförbara klubbar. Effekten
av detta behöver kompenseras med på
andra sätt i budgeten, både kostnadsin-
besparingar och en mindre avgiftshöj-
ning.
En väsentlig minskning, så långt det är
möjligt, av medlemslånen från dagens
nivå 20.000 kronor. Den nya medlemslå-
nenivån föreslås till 11.000 kronor, vil-
ken skall gälla för samtliga seniora med-
lemmar.
Totalt har klubben ca 14 mkr i med-

lemslån och ca 7 mkr i banklån. Med-
lemslånen utgör alltså klubbens viktigas-
te finansieringskälla. 

I skrivande stund är klubbens upplå-
ningsränta över 7%. Medlemslånen gör
att klubben sparar nästan 1.000.000
kronor årligen (7% på 14.000.000 kro-
nor) tack vare medlemslånen. Fördelat
på 1200 seniormedlemmar med spelrätt
innebär denna inbesparing mer än 800
kronor i lägre årlig avgift än om klubben
skulle låna detta belopp från bank. 

Idag är fördelningen av medlemslån i
klubben sådan att det finns ca 600 med-
lemmar som har 20.000 kr i medlems-
lån, ca 600 medlemmar som har 0 kr i
medlemslån och nästan 200 medlemmar
med lånebelopp däremellan (mestadels
10.000 kr).

Styrelsen har också diskuterat om
medlemslån är en lämplig finansierings-
källa för klubben. Alternativ till detta är
olika former av aktie- eller andelslös-
ningar, sådana lösningar som många
andra klubbar tvingats in på grund av
obalanser i deras ekonomi. 

Styrelsen är enig i bedömningen att
medlemslån utgör en konkurrensfördel
jämfört med denna typ av klubbar.
Medlemmar som tecknar aktier står själ-
va en risk att värdet på andelen faller på
andrahandsmarknaden och att medlem-
men får tillbaka mycket mindre än vad
man betalade för andelen den dagen man
väljer att gå ur klubben. 

Det finns flera exempel på klubbar 
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där medlemmar konverterat eller betalat
in insatser som kort därefter tappat mer-
parten av sitt värde. Medlemslån innebär
att medlemmen får tillbaka det belopp
som man en gång lånade ut till klubben.
Dessutom skulle rimligen alla medlem-
mar behöva betala in samma belopp till
klubbens eget kapital vid en konverte-
ring från ideell förening till aktieklubb.

Målet att ta ned medlemslånen så lågt
som det är möjligt begränsas av att sty-
relsen inte anser att klubben ska öka
banklånen ytterligare, ej heller använda
klubbens kassa.

Att endast sänka lånen för nya med-
lemmar skulle få till följd att de nuva-
rande medlemmarna med 20.000 kronor
i lån genast skulle begära utträde ur
klubben och nyinträde till det lägre låne-
beloppet. 

De medlemmar som har 20.000 kro-
nor i lån skall alltså ha samma lägre
lånenivå som de nya medlemmarna – det
innebär att klubben återbetalar del av
deras lån. 

För att det skall vara möjligt, utan att
klubben måste ta ytterligare banklån,
måste de medlemmar som har lägre låne-
belopp än den nya nivån låna ut motsva-
rande samlade belopp som de med
20.000 kronor i lån får tillbaka.

Dessa två aspekter leder till slutsatsen
att samtliga seniora medlemmar skall
bidra med samma medlemslånebelopp.
Det beloppet är beräknat till 11.000 kr.

Det betyder att de som idag inte har

medlemslån skall bidra till klubben med
11.000 kronor och de som har 20.000
kronor i lån får en återbetalning med
9.000 kronor. Medlemmar med lägre lån
än 11.000 kronor bidrar med mellan-
skillnaden, t ex de med 10.000 kronor i
lån får betala in 1.000 kronor.

För att mildra effekten av att ca 600
medlemmar ska betala in 11.000 kronor
i lån så föreslår styrelsen att detta ska
ske över två år och att medlemmar som
ska få tillbaka pengar får det i takt med
att de nya lånebeloppen betalas in.

Det är viktigt att betona att förslaget
inte syftar till att tillföra klubben mer
pengar. Vår bedömning är att lånenivån
11.000 kronor har förutsättningar att
varken öka eller minska klubbens likvi-
ditet eller påverka klubbens banklåneni-
vå på sikt.

En lånenivå som är lika för alla senio-
ra medlemmar rimmar väl med före-
ningsprincipen. Sollentuna Golfklubb är
en klubb som inte har kommersiella
övergripande mål. Klubben har inga
ägare med olika andelar i klubbens vär-
de. Samtliga medlemmar skall så långt
det är möjligt alltid behandlas lika vid
varje givet tillfälle och de som har
samma typ av spelrätt skall också ha
samma kostnader för sitt golfspelande. 

Sammanfattning
Sollentuna golfklubb är en väl ansedd
golfklubb med erkänt god kvalitet på
såväl bana som service. 

Klubbens unika geografiska läge utgör
ett starkt konkurrensmedel i medlemsre-
kryteringen. Presenterade förslag till
framtida investeringsplaner (LUP) syftar
också till att öka klubbens attraktions-
kraft än mer. 

Emellertid har klubben under senare
tid sett svårigheter att rekrytera medlem-
mar i den takt vi finner önskvärt. Nu-
varande inträdesvillkor sjösattes i en tid
då golfmarknaden såg annorlunda ut.
Idag utgör de ett allvarligt hinder i nyre-
kryteringen. 

Om situationen med lediga platser
ignoreras av klubben gör styrelsen be-
dömningen att de negativa effekterna på
klubbens ekonomi kommer att leda till
en högre avgift än den som följer av en
ekonomi i balans där vi själva bättre kan
kontrollera våra intäkter och kostnader
beroende på den service och kvalitet vi
efterfrågar.

Styrelsens förslag om slopande av in-
trädesavgiften samt en medlemslånenivå
på 11.000 kronor för alla seniora med-
lemmar syftar att ge klubbledningen ett
kraftfullt verktyg att rekrytera nya med-
lemmar i den takt klubben beslutar om.

Förslaget syftar ytterst till att hålla till-
baka avgifterna och säkerställa den ser-
vice och kvalitet som medlemmarna
efterfrågar. ●

För styrelsen, Peter Ekegårdh
Sollentuna Golfklubb
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Frågor och svar
Varför föreslår styrelsen att det ska
ske förändringar i medlemslånen?
Vi som klubb har upplevt allt större svå-
righeter att rekrytera nya medlemmar
som ersättning för de medlemmar som
slutar i klubben, trots att vi till och med
har en kö till klubben. Den främsta
anledningen till denna utveckling är att
de ekonomiska villkoren för medlem-
skap inte upplevs vara tillräckligt attrak-
tiva i jämförelse med andra medlemsal-
ternativ i andra klubbar. Om vi inte vid-
tar ordentliga åtgärder för att göra dessa
villkor mer attraktiva så ser vi en risk för
framtida ökade avgifter och/eller bespa-
ringar som slår mot den service och kva-
litet som vi har idag. 

Styrelsen har därför sett det som vik-
tigt att medlemmarna fattar beslut som
gör att vi reducerar dessa trösklar så
långt det är möjligt med bibehållen
balans i klubbens ekonomi. 

Ytterst syftar förslaget därmed till att
hålla tillbaka avgiftsökningar och säker-
ställa den service och kvalitet som med-
lemmarna efterfrågar.

Är det en extra avgift som nu 
styrelsen föreslår?
Nej, det är ett medlemslån där pengarna
återbetalas när medlemmen utträder.

Hur mycket ska jag låna ut enligt 
förslaget?
Förslaget bygger på en kalkyl över klub-
bens lånebehov så långt vi kan över-
blicka. Enligt denna kalkyl motsvarar
klubbens lånebehov ungefär 11.000 kr
per seniormedlem med ett bibehållande
av nuvarande antal seniormedlemmar.

Detta innebär att seniormedlem som
inte har något medlemslån ska låna ut
11.000 kr och att en seniormedlem som
idag har ett medlemslån på 20.000 kr
kommer att få en återbetalning om
9.000 kr från klubben. Medlemmar med
eventuella andra medlemslån får en jus-
tering upp till eller ner till 11.000 kr.

Får jag någon ränta på det belopp
som klubben vill låna av mig?
Nej, klubben vill låna pengarna ränte-
fritt, precis som gällt för alla medlemslån
tidigare.

Varför behöver klubben medlemslån
överhuvudtaget? Kan klubben inte
låna hela summan i bank?
Klubbens nuvarande totala upplåning
från medlemmar (medlemslån) är ca 14
mkr. Medlemslånen gör att vi kan hålla
nere de årliga avgifterna med ett väsent-
ligt belopp. 

Om klubben skulle kunna ta upp ett
banklån på 14 mkr till exempelvis 6%
ränta och en avbetalningsplan över 20
år, så skulle de årliga avgifterna för med-
lemmarna öka med över 1.200 kr, med
nuvarande antal seniormedlemmar. Klub-
bens nuvarande bankränta är 7%.

En avgiftsökning av denna storlek
skulle vara motverkande det yttersta syf-
tet med förslaget att kunna erbjuda
attraktiva ekonomiska villkor för med-
lemskap.

Ger klubben någon säkerhet på det
lån jag föreslås ge klubben?
Nej, klubben har ingen möjlighet att
lämna en formell säkerhet på medlemslå-
nen.

Klubben har sedan vi införde systemet
med medlemslån återbetalt medlemslån
till de medlemmar som lämnat klubben
och som haft lån. För att klubben lång-
siktigt skall kunna återbetala medlems-
lån till medlemmar som lämnar klubben
gäller att vi också fortsättningsvis kan ha
en stabil ekonomi. Avgörande för att
säkerställa klubbens ekonomi är att vi
kan nyrekrytera medlemmar då gamla
slutar. 

En stabil utveckling av klubbens eko-
nomi, bibehållande av en bra anläggning 
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samt ett erbjudande av attraktiva villkor
för medlemskap ger oss möjlighet att
nyrekrytera i den takt som medlemmar
lämnar klubben. Detta skapar en trygg-
het där klubben kan återbetala lån till de
medlemmar som utträder. 

Kan klubben gå i konkurs? 
Vad händer då med medlemslånen?
En konkurs är en extrem företeelse som
drabbat vissa klubbar med stora pro-
blem med exempelvis dyra investeringar
eller kraftigt och plötsligt vikande med-
lemsunderlag. Klubbens situation uppvi-
sar inte några sådana tendenser. 

En konkurs aktualiseras dessutom
endast om vi medlemmar inte gemen-
samt klarar att fatta väl genomtänkta
beslut där vi långsiktigt anpassar kostna-
der mot de intäkter vi kan förutse. Ett
medlemslån är inte en prioriterad for-
dran i en konkurs och det finns i en kon-
kurs alltid en risk för att konkursboet
inte klarar av att betala tillbaka hela
medlemslånet.

Har klubben en dålig ekonomi som
nu gör att styrelsen föreslår att med-
lemmar utan tidigare lån, nu ska låna
ut pengar till klubben?
Klubben har inte dålig ekonomi.

Tvärtom förslaget är förebyggande och
syftar till att säkerställa att klubbens
ekonomi i framtiden kan fortsätta att
hållas i balans. För att detta ska vara
möjligt vill styrelsen göra vårt medlem-
serbjudande mer attraktivt, bland annat
genom sänka medlemslånen för framtida
nya medlemmar till lägsta möjliga
belopp och därigenom få fart på nyre-
kryteringen. Därtill ser styrelsen en posi-
tiv effekt där vi underlättar övergången
från junior till senior. 

De pengar som kommer in från de
medlemmar som tidigare inte haft något
medlemslån kommer att användas till att
återbetala del av medlemslån för de med-
lemmar som idag har 20.000 kr i lån.

Varför har styrelsen föreslagit just
11.000 kr?
Syftet med förslaget är inte att tillföra
klubben mer pengar. Förslaget bygger på
en kalkyl över klubbens lånebehov så
långt vi kan överblicka. Enligt denna
kalkyl motsvarar klubbens lånebehov ca
11.000 kr per seniormedlem med ett
bibehållande av nuvarande antal senior-
medlemmar. 

Om klubbens lånebehov varit lägre
hade givetvis förslaget på nytt medlems-
lån satts lägre. De pengar som finns i

klubben skall ha en tydlig användning i
vår verksamhet och i att bygga en bra
anläggning.

Klubbens ser ut att ha en stor kassa.
Kan vi inte använda dessa medel för
att återbetala del av lånen?
Med nuvarande osäkerheter i rekryte-
ringsläget där vi under ett par år har haft
plats för fler medlemmar samt med det
investeringsbehov som finns i klubbhu-
set så behöver vi ha en buffert av kon-
tanta medel. Vi bedömer att nuvarande
kassa är i balans med vårt behov.

Kan klubben inte låna från banken de
pengar som medlemmar utan tidigare
lån nu ska betala in?
En golfklubb med våra förutsättningar
har ingen möjlighet att få en sådan stor
tillkommande kredit (>7,0 mkr). Dess-
utom skulle de tillkommande räntekost-
naderna och krav på amortering av ett
sådant lån innebära en avgiftshöjning
med över 600 kr per seniormedlem med
spelrätt.

En sådan avgiftsökning skulle dessut-
om vara motverkande yttersta syftet med
förslaget att hålla tillbaka avgiftsökning-
ar samt att kunna erbjuda attraktiva
ekonomiska villkor för medlemskap.
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Vad händer om medlemmarna på
höstmötet beslutar att avslå styrelsens
kommande förslag?
Då faller ett av de viktigaste syftena med
förslaget och vi bibehåller nuvarande
medlemslånemodell i klubben där låne-
nivån för nya medlemmar även fortsätt-
ningsvis blir 20.000 kr. 

Om styrelsens bedömningar är riktiga
kan detta leda till att klubben misslyckas
med att få fart på nyrekryteringen för
säsongen 2012. I detta fall är risken
överhängande för att årets budget behö-
ver revideras på vårmötet för att inte
redovisa ett större underskott 2012.

Kan en medlem som varit med länge 
i klubben och genom sina medlems-
avgifter och andra insatser, bidragit
till att bygga klubbens värden, på
något sätt tillgodoräkna sig detta,
innan vi bestämmer ett lånebelopp 
för de medlemmar som hittills inte
haft något medlemslån?
Klubben är en ideell förening utan ägare.
Enskild medlem kan inte tillgodoräkna
sig en del av värdet i klubbens ekonomi. 

För att enskild medlem eller medlems-

grupp skall kunna tillgodoräkna sig
någon form av värde måste klubben
ombildas till ett bolag där spelrättsfor-
men övergår från medlemskap i en ideell
förening till ett ägande i en bolagskon-
struktion.

Kan vi inte bara sänka lånen för nya
medlemmar?
Det är inte en framkomlig väg eftersom
vi då riskerar att alla medlemmar med
20.000 kr i lån söker utträde och sedan
direkt nyinträde på den nya lånenivån
11.000 kr. 

De stora återbetalningskraven som
följer av detta skulle skapa ett hål i klub-
bens ekonomi på upp till 5-6 mkr vilket
skulle kunna äventyra hela klubbens exi-
stens.

Om förslaget godkänns av höstmötet,
ska jag som medlem utan medlemslån
betala in 11.000 kr redan den 1 janu-
ari 2012?
Nej, förslaget kommer att utformas så
att de medlemslån som ska betalas in till
klubben görs i två omgångar. En summa
2012 och en 2013. Medlemmar som ska

få tillbaka 9.000 kr kommer at få detta i
takt med att klubben får in de nya med-
lemslånen. Närmare information om hur
detta ska gå till kommer inför mötet. 

Kan en medlem med medlemslån på
20.000 kr snabbt söka utträde och
sedan direkt inträde för att få tillbaka
pengarna snabbare än över 2 år?
Enligt villkoren för reverslånen så är
klubben skyldig att återbetala lån för
utträdande medlem inom 12 månader
från utträdet.

Om klubbens medlemmar godkänner
förslaget i november kan medlemslån för
utträdande medlem komma att betalas
åter i november 2012. Ett inträde i klub-
ben kräver att anmälan till kön först
görs. Medlem kan inte stå i kön. Det
finns därmed ingen möjlighet att få till-
baka sitt lån på 20.000 kr och återinträ-
da till 11.000 kr, snabbare än om med-
lemmen kvarstår i två år. Medlem som
slutar helt kommer att få tillbaka sina
lån enligt villkoren på lånereversen. ●

För styrelsen, Roger Lindgren
Sollentuna Golfklubb
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