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Motioner
inkomna till Allmänt Höstmöte
tisdag den 15 november 2011 kl 19.00
Aulan i Rudbecksskolan
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Motion 1
Vid vårmötet 2011 framkom att en
motion till ett allmänt möte måste vara
styrelsen tillhanda innan styrelsen skickat ut kallelse till samma möte. Det förefaller rimligt och i linje med klubbens
syften att medlem ges möjlighet att
inkomma med förslag till ärende efter
det man nåtts av information om datum
för mötet, vilket föranleder denna
motion.
I klubbens stadgar framgår att:
”Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före det allmänna mötet tillsändas medlemmarna
och anslås på klubbens anslagstavla”, §15.
Vidare framgår att: ”Motion (förslag)

från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före det allmänna
mötet. Styrelsen skall till det allmänna
mötet avge skriftligt yttrande över
motionen”, §16.
Stadgarna i sig återfinns i Medlemsmatrikel Sollentuna Golfklubb 2006.
För att ge medlemmarna ökade möjligheter att engagera sig i klubbens ärenden föreslår jag nedanstående ändringar
i stadgarna. För att begränsa styrelsens
arbetsbelastning föreslår jag samtidigt en
något mjukare skrivning avseende kravet
om skriftligt svar, alternativt att skrivningen om skriftligt svar tas bort.
Jag föreslår även att stadgarna görs
mer lättillgängliga.
Förslag:
1. ”Kallelse med förslag till föredrag-

ningslista skall senast fyra veckor före
det allmänna mötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla och hemsida”, ändring §15.
2. ”Motion (förslag) från medlem skall
vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före det allmänna mötet. Styrelsen skall
sträva efter att till det allmänna mötet
avge skriftligt yttrande över motionen”,
ändring §16.
2.1 Alternativt: ”Motion (förslag) från
medlem skall vara styrelsen tillhanda
senast två veckor före det allmänna
mötet”, ändring §16.
3. Klubbens stadgar görs tillgängliga på
klubbens hemsida. ●
Sollentuna 26 september 2011
Mathias Österdahl

Styrelsens svar med förslag till beslut avseende motion 1
Styrelsen ser en rad svårigheter av praktisk natur för att idag stödja önskemålet
om att motioner skall vara tillhanda 2
veckor före höstmötet.
Den viktigaste aspekten är att en
motion kan vara av sådan art att den
kan påverka styrelsens förslag till budget. 4 veckors framförhållning är i detta
sammanhang ett absolut minimum för
att effekterna av en sådan motion skall
kunna inkluderas i den budget som styrelsen lägger fram. En motion som har
stöd av många och som är bra för klubben måste kunna beaktas och inte avslås
av tekniska skäl.

Styrelsen anser vidare att en motion
från medlemmar bör besvaras med ett
skriftligt svar och då är 4 veckor för att
förbereda detta ett rimligt tidsperspektiv.
Klubbens stadgar är löpande i behov
av översyn och modernisering. Motionens förslag om att det skall tas in i stadgarna att kallelse skall finnas på hemsidan är enligt styrelsens uppfattning självklart.
Inför detta höstmöte har kallelsen funnits på hemsidan. Likaså skall klubbens
stadgar finnas tillgängliga på hemsidan.
Ett förslag att överväga är om det kan vara
aktuellt att kallelsen ska skickas ut minst

6 veckor före mötet men då endast via epost, på hemsidan och på anslagstavlan.
Det är administrativt betungande och
ekonomiskt kostsamt att skicka kallelse
och Skillingetrycket separat. Om klubben beslutar att Skillingetrycket inom en
snar framtid endast skickas ut i elektroniskt format så hamnar hela denna frågeställning i en ny dager.
• Styrelsen föreslår avslag på motionens
punkt 2.
• Punkten 1 är redan genomförd.
• Avseende punkten 3 kommer vårt
kansli lägga upp klubbens stadgar på
hemsidan. ●
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Motion 2
Juniorverksamheten
Vi vill börja med att säga att vi absolut
inte har något emot klubbens satsning på
juniorer. Vi kan dock konstatera att stor
del av lördagarna är uppbokade för
juniorverksamheten. Lördagar och söndagar är för många golfare, som har ett
arbete att sköta, enda möjligheten att
kunna utöva sin golf. Vi har vid ett flertal tillfällen upplevt att endast ett fåtal

bollar använts av juniorverksamheten.
Att ej bokningsbara bollar släpps efter
det att man ser hur många ungdomar
som kommer, är inte till mycket hjälp
eftersom vi alla har behov av planering
och framförhållning.
Vi föreslår att för juniorerna avsatta bollar ses över och att juniorerna
måste anmäla sin lördagsnärvaro senast
torsdag kväll. Anmälan ska betraktas
som vilken bokning som helst. Detta har
ingenting med träningen att göra utan
bara de som tänker spela. Dessutom vore

det nog på sin plats att det medföljer
vuxna om inte i alla bollar så varannan
eller var tredje. Det tycker vi att ungdomarna är värda som ska lära sig denna
ädla sport.
Vi är övertygade om att banan är till
gagn för fler spelare, både medlemmar
och greenfeegäster, genom denna
ändring. ●
Björn och Marianne Waldemarsson

Styrelsens svar med förslag till beslut avseende motion 2
Styrelsen stödjer förslagsställarna om att
all ”förbokad” idrottsverksamhet och
tävlingsverksamhet bör bokas i förväg.
Klubbchefen har därför fått i uppdrag

att med juniorkommittén och Idrottskommittén genomföra förändringar
enligt motionens andemening så att ett
gemensamt regelverk gäller för tisdax,

onsdax, torsdax, lördax (= juniorträningarna) och helgtävlingar.
• Styrelsen föreslår höstmötet att besluta
att motionen därmed är besvarad. ●
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Motion 3
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Styrelsens svar med förslag till beslut
avseende motion 3
Styrelsen föreslår höstmötet att tillstyrka motionen varvid bokslutet 2011 ska
innehålla en ekonomisk redovisning
där verksamhetsgrenar med intäkter

och rörliga kostnader i möjligaste mån
sammanställs till ett ekonomiskt resultat. ●
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Motion 4
2011-10-11
Motion till Sollentuna Golfklubbs höstmöte 2011 rörande medlemslån.
Vid seniorernas höstmöte framkom ett
flertal synpunkter på styrelsens tankegångar rörande framtida medlemslån.
Därför innehåller denna motion olika
förslag som vart och ett skall prövas.
Många medlemmar är ytterst förargade på styrelsens nonchalanta sätt att
informera kring medlemslånen i Skillingetrycket nr 3, 2011. Att dessutom
utelämna information om tänkta nivåer
har dessutom lett till onödiga spekulationer och beslut från fler medlemmar att
under alla förhållanden lämna en klubb
som är så respektlös emot medlemmarna. Avslutningen på artikeln (detaljerad
information kommer att presenteras på
höstmötet) visar också att styrelsen inte
haft en tanke på att medlemmarna kan
behöva få information i så god tid att
motioner skall kunna medhinnas.
Ett självklart försthandsyrkande är därför
att frågan om medlemslån återremitteras.
Många andra medlemmar anser att det
är självklart att marknadskrafterna
måste få råda. Marknaden och andra
medlemsinsatser har styrt, så att klubben
för närvarande har tre nivåer på medlemslån nämligen 0, 10.000 och 20.000.
När nu marknadssituationen ändrats
och det är möjligt att komma med i konkurrerande klubbar med betydligt lägre
insatser är det nödvändigt att Sollentuna
Golfklubb sänker inträdeströskeln och
måhända återgå till en medlemslånenivå
nära 10.000. Detta skall dock inte innebära inbetalning av äldre medlemmar
utan lån eller återbetalning till de som
lånat ut större belopp. För att motverka
utträde och snabbt inträde på lägre nivå
får man i stället införa karensregler på
förslagsvis 5 år.
Andrahandsyrkandet är därför
att medlemslånen från 2012 sänks till
11.000 kr utan att inbetalning skall ske
från äldre medlemmar eller återbetalning
till de som har lånat ut större belopp
samt
att lämpliga karensregel införs.
Ett stort antal medlemmar stöder tanken
på ett rättvist bidragande till finansiering

av klubbens olika anläggningar. Den
situation som Sollentuna Golfklubb
hamnat i eller riskerar att hamna i bottnar som hos andra klubbar i två orsakerstora investeringar och nedgång i medlemsantal. För Sollentunas del utgjorde
markköpet vid fel tidpunkt den utlösande faktorn som ledde till dubblering av
medlemslån och inträdesavgifter strax
före minskningen av medlemsantal.
Om man ser i backspegeln vad som
har hänt i medlemslånefrågan och införande av det första lånet på 10.000 kr
får man gå tillbaks till mötet 1990-12-06
som resulterade i beslut att uppdra åt
styrelsen att utreda frågan. Bakgrunden
var att dåvarande medlemmar hade förvärvat samtliga byggnader och anläggningar av kommunen 1987 samt uppfört
shophuset 1990 för ansamlade medel.
Seriös värdering gjordes av klubbens
dåvarande revisorer. Styrelsen uppmanas
att tillgodogöra sig innehållet i mötesprotokollen från 1990-12-06 och 199112-20 samt Skillingetryck nr 1 i januari
1991. Skulle det vara besvärligt att hitta
i arkivet har dåvarande ordförande
Ronny Karlsson tillgång till alla beslut.
Att lättvindigt få igenom ett markköp
genom att utlova att nya medlemmar
skulle stå för kalaset var emellertid inte
rättvist. Inför frågan om markköp var
alla medlemmar likställda vad gäller
bidrag till att finansiera klubbens anläggningar. När marken därför skulle
finansieras hade det varit lämpligt att
också låta de äldre medlemmarna vara
med och betala genom utökande medlemslån. Frågan är då närmast vilken
nivå man borde ha valt. En lämplig
utgångspunkt kunde ha varit nuvärdet
då av arrendeavgifterna för all framtid.
Nuvärdet utgjorde drygt 6 milj. kronor
eller ca 5.000 kr per medlem. Det torde
därför än i dag vara rättvist att sätta en
ny medlemslånenivå på 15.000 kr och
låta alla som blivit medlemmar före
1991 erlägga 5.000 kr i medlemslån, alla
som blivit medlemmar 1991-2003 erlägger ytterligare 5.000 kr i medlemslån
samt att minska medlemslånen med
5.000 kr för de som blivit medlemmar
från 2004.
I stället har styrelsen föreslagit att de
äldsta medlemmarna, som tidigare betalat samtliga byggnader och anläggningar,
nu skall betala 11/13-delar eller 85% av
markförvärvet, medan de som blivit
medlemmar från 1991 tillsammans skall
betala 15%. Den nya nivån på medlemslån och kravet att de äldsta medlemmar-

na skall betala i stort all investering i
byggnader, anläggningar och mark, har
uppenbarligen valts så att man kan
strunta i de som byggt upp klubben och
räknar med att dessa kommer at kunna
ersättas med nya medlemmar som får
allt gratis. Cyniskt!!
Tredjehandsyrkandet är således
att medlemslånen från 2012 skall vara
på beloppet 15 000 kr samt
att de som blivit medlemmar före 1991
skall erlägga 5000 kr i medlemslån
under 2012,
att de som blivit medlemmar 1991-2003
skall erlägga ytterligare 5000 kr i medlemslån under 2012 samt
att de som blivit medlemmar från 2004
skall återfå 5000 kr av erlagda medlemslån under 2012. ●

Bo Björkman, 410302-010
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Styrelsens svar med förslag till beslut avseende motion 4
Motionens första del (yrkande 1)
Sammanfattningsvis har styrelsen tolkat
motionens del 1 som att motionsställarna föreslår höstmötet besluta om;
• att höstmötet inte ska godkänna styrelsens förslag till att göra några som helst
förändringar i aktuella medlemslånevillkor
• att höstmötet ska fatta beslut om att
återremittera frågan om hur klubbens
framtida medlemslån skall utformas till
ytterligare beredning inom styrelsen.
Motionsställarna påpekar i motionen
speciellt deras uppfattning om att styrelsen förfarit nonchalant och respektlöst
mot samtliga medlemmar i klubben, att
styrelsen därigenom direkt har förorsakat att medlemmar nu lämnat klubben
samt att styrelsen inte haft en tanke på
att medlemmarna kan behöva information i tid för att göra det möjligt för medlemmarna att kunna förbereda eventuella motioner.
Styrelsen menar att motionsställarnas
påståenden om styrelsens inställning till
medlemmarna och styrelsens informationsgivning om förslagen är ogrundade.
Följande fakta föreligger vad gäller
informationsgivningen till styrelsens förslag:
• Styrelsens fick på höstmötet i novem-

ber 2010 i uppdrag av klubbens medlemmar att utreda framtida medlemsformer efter att en motion från en medlem
om greenfeemedlemskap röstats ner.
Resultatet skulle redovisas på höstmötet
2011.
• Utredningens genomförandeplan presenterades på vårmötet 2011.
• Den 14 september bjöd styrelsen in
funktionärer i samtliga kommittéer,
inklusive några av motionsställarna som
deltog vid mötet personligen, för att diskutera slutsatserna från den utredning
som genomförts och styrelsens förslag,
ca två månader innan höstmötet.
• Motionsförfattaren har även fått ett
skriftligt svar från styrelsen den 29 september på det första utkast till förslag
som Motionsförfattaren delgav styrelsen
den 15 september.
• Information om utredningen och styrelsens förslag har gått ut elektroniskt i
två extra Skillingetryck den 9 september
och 7 oktober.
• Tiden för motioner gick ut den 18
oktober, enlig stadgarna 4 veckor innan
höstmötet.
• Informationen om bakgrund till förslaget har upprepats i ordinarie Skillingetryck nr 4 samt inkluderats i rosa sidorna vilket utgör stadgeenligt beslutsun-

derlag för verksamhetsplan, budget,
medlemsavgifter och medlemslån. Denna
information har lämnats för postdistribution den 21 oktober i enlighet med
klubbens stadgar minst tre veckor före
höstmötet.
• Inledningsvis kommer vid höstmötet
information kring styrelsens förslag återigen lämnas och möjligheter till frågor
finns.
Denna motion ankom styrelsen den
10 oktober.
Av vid flertalet tillfällen lämnad information framgår att förslagen till förändringar bygger på en analys som visar att
det är angeläget att snarast genomföra
åtgärder som medför att vi får fart i
nyrekryteringen. Alternativet att inte
göra något åt den vikande nyrekryteringen riskerar att sätta klubben i en betydligt sämre ekonomisk ställning samt att
vi inte klarar att nå den budget som lagts
fram avseende 2012. Styrelsen menar att
denna fråga inte kan skjutas upp till
senare hantering.
Styrelsen har i och med lämnade förslag
vid höstmötet 2011 fullgjort det uppdrag
som styrelsen erhöll av medlemmarna
vid höstmötet i november 2010.
• Styrelsen föreslår höstmötet att avslå
motionens första del, yrkande 1. ●

Motionens andra del (yrkande 2)
Sammanfattningsvis har styrelsen tolkat
motionens del 2 som att motionsställarna föreslår höstmötet besluta om;
• att höstmötet inte ska godkänna styrelsens förslag att sänka medlemslånen till
11.000 kr och samtidigt återbetala den
del av befintliga lån som överstiger 11
000 kr per medlem samt låna upp totalt
11.000 kr från alla medlemmar som idag
inte har något lån tillklubben.
• att höstmötet bortser från motionens
del 1.
• att höstmötet ska fatta beslut om att
enbart sänka lånebeloppet till 11 000 kr
för de medlemmar som inträder från och
med säsongen 2012.
• att höstmötet ska besluta om att införa
någon form av karensregler gällande
medlemmar med lån överstigande 11
000 kr, förslagsvis 5 år.
Motionsställarnas förslag om införande av karensregler tolkar styrelsen

som att motionsställarna insett att det
skulle kunna uppstå en allvarlig kapitalbrist i klubben om motionsställarnas förslag om att sänka lånebeloppet, enbart
skulle gälla nya medlemmar. Risken
skulle vara att medlemmar med lån på
20.000 kr valde att gå ur klubben för att
därefter omedelbart återinträda som ny
medlem och då avkrävas ett lån på
11.000 kr. En sådan trend innebär att
klubben behöver skaffa 2 nya medlemmar varje gång en medlem med lån på
20.000 kr lämnar klubben. Idag är det
över 600 medlemmar som har lån på
20.000 kr.
Golfklubben bedrivs i en skattegynnad form av verksamhet. Golfklubben
betalar ingen skatt för eventuella överskott. Detta bygger bland annat på villkoret att klubben är en öppen förening
där villkoren för medlemskap är lika för
alla och att vi välkomnar alla som uppfyller de krav som vi ställer på alla med-

lemmar och om det finns plats.
Att besluta om införande av en
karensregel såsom motionsställarna
förespråkar skulle enligt den skatteexpertis styrelsen konsulterat direkt riskera
att vi inte längre anses uppfylla villkoren
för att vara en skattegynnad verksamhetsform. Retroaktiv debitering av
skatt kanske kan bli aktuellt.
Ett beslut om att sänka medlemslånen
till 11.000 kr enbart för medlemmar som
inträder från och med säsongen 2012,
utan att klubben har någon möjlighet att
tillämpa någon karensregel såsom
motionsställarnas föreslagit, skulle,
såsom motionsställarna själva insett,
innebära att vi allvarligt riskerar klubbens ekonomi och verksamhet, redan om
endast en mindre andel av medlemmar
med lån på 20 000 kr väljer att träda ur
och in i klubben.
• Styrelsen föreslår höstmötet att avslå
yrkande 2 i motionen. ●
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Motionens tredje del (yrkande 3)
Sammanfattningsvis har styrelsen tolkat
motionens del 3 som att motionsställarna föreslår höstmötet besluta om;
• att höstmötet inte ska godkänna styrelsens förslag att sänka medlemslånen till
11.000 kr och samtidigt återbetala den
del av befintliga lån som överstiger
11.000 kr per medlem samt låna upp
totalt 11.000 kr från alla medlemmar
som idag inte har något lån tillklubben.
• att höstmötet inte beslutar i enlighet
med motionens del 1 och 2.
• att höstmötet ska fatta beslut om att
sänka lånebeloppet till 15.000 kr för de
medlemmar som inträder från och med
säsongen 2012.
• att höstmötet ska fatta beslut om att
klubben ska återbetala 5.000 kr till medlemmar med lån på 20.000 kr.
• att höstmötet ska fatta beslut om att
klubben ska inkräva medlemslån på
5.000 kr från medlemmar som idag inte
har lån.
• att höstmötet ska fatta beslut om att
klubben ska inkräva mellanskillnaden
mellan andra medlemslånebelopp upp
till 15.000 kr.
• att klubben efter dessa beslut ska ha
två lånenivåer, 5.000 kr och 15.000 kr.
Motionsställarnas beskriver att styrelsen på ett cyniskt sätt genom sitt förslag avsiktligt struntar i dem som byggt
upp klubben och att styrelsen räknar
med att dessa medlemmar kommer att
kunna ersättas av nya medlemmar om de
slutar.
Motionsställarnas argumentation
tycks bygga på flera missuppfattningar
av hur klubbens ekonomi är beskaffad
och i vilken relation dess medlemmar
står till klubben.
Ingen enskild medlem står för någon
specifik del av klubbens investeringar.
Klubben är en egen juridisk person utan
ägare. Klubben fattar egna beslut om
kostnader eller investeringar inom
ramen för budget som fastställs av medlemmarna vid höstmöten. Investeringar
görs genom en kombination av likvida
medel, banklån eller medlemslån. Detta
är vid investeringstillfället klubbens tillgångar och/eller skulder som påverkas
av investeringen, inte enskilda medlemmars förmögenhetsställning.
Motionsställarnas beskrivning av att
enskilda medlemmar utan tidigare lån nu
förmodas betala för tidigare specifika
investeringar är således en felaktig uppgift. Klubben lånar pengar av medlemmar under den period de är medlemmar.

Inga specifika tillgångar som anskaffas
tillhör eller kan tillgodoräknas enskild
medlem. Detta förhållande regleras tydligt i våra stadgar.
Såsom tidigare kommenterats av styrelsen så anser styrelsen att det är mycket olyckligt att ett betraktelsesätt har
vunnit gehör där enskilda medlemmar
anser att de bör tillgodoräknas ett ekonomiskt värde i relation till klubben när
de gäller att fastställa ansvar för klubbens nuvarande finansiering.
Detta värde uppgår enligt motionsställarna till 10.000 kr för alla medlemmar som blivit medlemmar före år 1991
i relation till resterande medlemmar som
inte kan tillgodoräkna sig ett sådant
värde. Detta bör enligt motionsställarna
manifesteras igenom att klubben nu fattar beslut om att bibehålla ett system
med olika ekonomiskt ansvar för finansieringen av våra tillgångar.
Vid ett genomförande av motionsställarnas förslag ser styrelsen ett flertal allvarliga svårigheter med att i praktiken
tillämpa det betraktelsesätt som
motionsställarna refererar till.
Klubben har idag genomfört historiska investeringar om många miljoner kronor. Dessa investeringar har skett löpande under klubbens livslängd med vissa
större anskaffningar under enskilda år.
Investeringarna har skett medhjälp av en
kombination av kontanta medel, externt
lånade medel och med medlemslån.
En tillämpning av det betraktelsesätt
som motionsställarna refererar till skulle
rimligen också motivera att en förnyad
beräkning behöver göras efter varje
genomförd investering, oavsett dess storlek och val av finansiering, för att kunna
upprätthålla tanken med att olika investeringar i klubben är olika medlemmars
ansvar att svara för.
Styrelsen menar att följden av detta
skulle bli att medlemslånen för nytillkommande medlemmar ständigt skulle
behöva justeras och klubbens ekonomi
skulle bli mycket komplex att kontrollera.
För att exemplifiera komplexiteten i
en dylik beräkning kan nämnas några
fullt tänkbara parametrar som skulle
kunna beaktas, exempelvis tidigare investeringars kvarvarande värde, inflation, realränta, olika medlemmars utnyttjande av anläggningen, val av basår i
beräkningen, val av exakta tidpunkter
för investeringarna eller årsvis beräkning, bedömning av om tillämpade linjära avskrivningar behöver korrigeras,
beaktande av löpande förbättrings- och

reparationskostnader, skillnader i avgifter mellan vardags- och fullvärdig medlem, skillnader i avgifter mellan år, beaktande av övergångsbelopp mellan junior
och senior, beaktande av att någon varit
junior viss tid och betalat lägre avgift,
beaktande av de som slutat från klubben, beaktande av ideella insatser med
mera.
Styrelsen menar att en sådan beräkning ofrånkomligen skulle komma att
inkludera ett visst mått av godtycke och
vissa antaganden. Detta skulle i sig
kunna bidra till ytterligare komplexa
överväganden och därmed att olika uppfattningar ställdes mot varandra om
olika detaljers relevans och riktighet.
Styrelsen menar att detta betraktelsesätt är helt främmande i en ideell förening utan ägare där det årliga medlemskapet betingar alla medlemmars lika
rättighet i föreningen, allt enligt klubbens stadgar.
Baserat på våra stadgar, på en gängse filosofi om att medlemmar i en ideell
förening inte kan avkrävas olika ansvar
för finansieringen av föreningens tillgångar kan styrelsen inte föreslå stöd för
motionen.
Styrelsen ser även en uppenbar risk
för att konstruktionen med olika villkor
för medlemskapet (olika krav på lånebelopp) också skulle kunna ifrågasättas vid
en prövning av klubbens nuvarande
skattegynnade status.
Styrelsen har därtill konsulterat föreningens revisorer i frågan om klubben
borde redovisa det värde som motionsställarna bygger sitt förslag på (ca 6 000
000 kr) i årsredovisningen. Enligt revisorerna finns inget som visar att klubben
har en sådan skuld eller åtagande mot
vissa medlemmar. Det åtagande som
finns mot medlemmar är den skuld klubben har i medlemslån.
• Styrelsen föreslår höstmötet att avslå
yrkande tre i motionen. ●
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Motion 5
Nedanstående förslag går ut på att
genom en begränsad insats, lika för alla,
gå över till en organisation med spelrätter. En spelrätt i form av ett registrerat
värdebevis som kan köpas och säljas på
en marknadsplats vilken klubben, i varje
fall inledningsvis, skulle åläggas att upprätthålla.
Medlemmar som senare vill lämna
klubben av olika skäl får därmed också
ett incitament att skaffa en ersättningsmedlem vilket håller medlemsantalet
intakt förutsatt att spelrättsbeviset har
ett värde.
Det faktum att klubben har så dåliga
lånevillkor som 7% ränta på befintliga
banklån tyder kanske på att den skuldtyngda balansräkningen (14 + 7 mkr) ligger klubben i fatet vid förhandling om
lånevillkor. En bantad balansräkning i
form av en skuldminskning skulle troli-

gen kunna sänka räntesatsen jämfört
med dagens.
Hur skulle detta gå till? En modell
skulle kunna utformas enligt nedan.
Samtliga medlemmar betalar förslagsvis 6.000 kr för ett spelrättsbevis. Detta
ger 3,6 mkr som bidrag till återbetalning
av 14.000 kr till de 600 medlemmarna
med 20.000 kr i medlemslån. Till dessa
medlemmar ska alltså återbetalas 8,4
mkr. Övriga medlemmar med mindre
medlemslån kanske kräver ytterligare
0,5 mkr i återbetalning. Sammantaget
ger detta ett ytterligare lånebehov om
5,3 mkr. Detta skulle öka banklåneskulden till 12,3 mkr. Märk väl att klubben
då skulle vara löst från en skuld till medlemmarna på 14 mkr och balansräkningen alltså kraftigt bantad.
Detta senare faktum borde vara grund
för bättre lånevillkor i banken till en ränta
på kanske 5%, dvs en årlig räntekostnad
som marginellt överstiger dagens.
En höjd årsavgift med förslagsvis 150

kr kompenserar mer än väl denna kostnadsökning.
Med styrelsens förslag om 11.000 kr
i medlemslån skulle skuldsidan i balansräkningen vara 20,2 mkr jämfört med
dagens 21 mkr och lånevillkoren troligen
lika dåliga som idag.
Ovanstående gör inte anspråk på att
vara i detalj penetrerat utan är avsett
som ett inlägg i debatten om Sollentuna
GKs framtida utveckling.
Väl medveten om att det finns många
frågor att fundera vidare över i samband
med en eventuell övergång till spelrätter.
Jag vet också att Golfförbundet har erfarenhet av sådana ombildningar i ett antal
klubbar och kan bidra med råd.
Förslag
Mötet ger styrelsen i uppdrag att utreda
en organisation med spelrätter i princip
enligt ovanstående modell. ●
Ljugarn 2011-10-11
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Styrelsens svar med förslag till beslut avseende motion 5
Styrelsen vill inledningsvis påpeka att
höstmötet 2010 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en större
utredning om våra medlemsformer och
villkor för medlemskap. Denna utredning har genomförts på medlemmarnas
uppdrag under 2011 och resultatet har
presenterats i Skillingetrycket och kommer presenteras vid höstmötet 2011.
På basis av den utredning som styrelsen har genomfört 2011 kommer styrelsen till slutsatsen att det för klubben kan
vara en konkurrensfördel att behålla
verksamheten i sin nuvarande form som
en ideell förening. Detta i sig skulle
enligt styrelsens bedömning därmed
kunna underlätta nyrekryteringen.
Styrelsen bygger bedömningen att
klubben inte bör ombildas framför allt
på de erfarenheter och kunskaper som
finns hos personer som medverkat i en
stor mängd ombildningar av ideella golfklubbar i Sverige. Från dessa nämns
bland annat att det i väldigt många fall
inneburit att andelsägarna förlorat pengar då andelarna inte gått att omsätta på
en öppen marknad till det nominella
värdet av andelen. Syftet med genomförda ombildningar har varit att klubbarna
i sig själva har kunnat minska den finansiella risken genom att överlåta den på
sina medlemmar/ägare. Styrelsens lagda
förslag syftar till att skapa långsiktig

ekonomisk stabilitet i klubben och därmed reducera medlemmars risk avseende
inlånade medel.
Styrelsen ställer sig frågande till motionsställarens argumentation och verklighetsbeskrivning.
Motionsställarens uppfattning om att
klubben har dåliga lånevillkor, med referens till låneräntan 7% på befintliga
banklån, bygger på motionsställarens
analys av nuvarande struktur på klubbens skuldsättning enligt balansräkningen.
Räntenivån har inte primärt med
klubbens balansräkning att göra. Det är
lånesäkerhetens natur – ”åkermark” –
som främst styr bankens räntesättning
här (bankens prissättning av risk). Den
säkerhetstypen har i bankens perspektiv
en lägre status än till exempel säkerhet i
privatbostad eller industrifastighet.
Dessutom betraktas inte utlåning till
golfklubbar generellt som en attraktiv
affär hos bankerna.
Vid samtal med vår bank framkommer tydlig skepsis till en tänkbar ökad
utlåning till klubben än den som föreligger idag. En kraftigt utökad utlåning till
klubben skulle följa av motionsställarens
förslag. Att ta över hela ansvaret för
finansieringen av golfklubben är fullständigt uteslutet enligt banken.
Viktigt att fastslå – låneräntan (7%)
skulle inte sänkas vid genomförande av

förslaget.
Banken ser positivt på medlemslånen
som en central finansieringskälla i vår
verksamhet. Dessutom bidrar de räntefria medlemslånen till att hålla nere
klubbens genomsnittslåneränta till för
närvarande 4,6%, vilket styrelsen inte
anser vara utmanande högt.
Styrelsen bedömer alltså att förslaget
i motionen sannolikt inte är genomförbart, alternativt skulle medföra kraftig
ökning av finansieringskostnaderna som
skulle kunna medföra avgiftshöjningar
som kan motverka framtida rekryteringar.
• Styrelsen föreslår höstmötet att avslå
motionen med innebörd att klubben
ombildas från ideell förening till bolag
eller motsvarande. ●
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