
Höstmöte 25 november 2021



Agenda

Förslag till föredragningslista 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 

mötesprotokollet. 
6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för 

det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Styrelsens förslag 1. Ändring av stadgarna. 
Styrelsens förslag 2. Utbyggnad av klubbhuset. 

8. Övriga frågor. 
9. Presentation av årets klubbmästare.



Verksamhetsplan 2022

Ämne Föredragande

Sammanfattning 2021 och inriktning 2022 Thomas

Medlemmar Patrik

Anläggning Patrik

Kommittéer Patrik

Tränare, Kansli, Shop, Reception, Restaurang Patrik

Ekonomi med avgifter och budget Patrik

Beslut Thomas



Sammanfattning 2021

• Påverkan från pandemin
• Medlemsläget
• Speltrycket
• Driving range
• Klubbhus
• Banutveckling
• Idrottsliga verksamheten, tävlingsförbud tom. 31/5
• Stabil ekonomisk situation



Inriktning 2022

• Fortsätta jobba med kvaliteten på banan

• Utveckla klubbhuset och underhålla övriga fastigheter

• Fortsätt utveckla driving range, Totracer, plockning, klippning

• Fortsätta utveckla kommittéarbetet

• Arbeta med medlemsvård i alla delar av verksamheten 

• Attrahera och vårda partners

• Fortsätta arbetet med en utvecklingsplan för banan



Kommittéarbetet

▪ Medlems- och marknadskommitté

▪ Anläggningskommitté

▪ Tävling- och hcpkommitté

▪ Juniorkommitté 

▪ Senior- och regelkommitté 

▪ Elitkommitté

▪ Herrkommitté 

▪ Damkommitté

▪ Frivilliga banarbetsgruppen

▪ Paragolfkommitté



Medlemsunderlag 2021

• Av våra aktiva medlemmar är 96% bosatta med postadress 
Stockholm eller norrförort och 63% bosatta i Sollentuna kommun

• Genomsnittsåldern på våra medlemmar ligger för kvinnor på 52,9 
år (-1,1) samt för män på 43,8 år (-0,2), snittet för alla är 46,5 (-0,3).

• Fördelningen kvinnor/män är 26,5% (+0,5%) resp. 73,5%.

• Vi har en hög andel juniorer 23,4% (+2,9%). Bland dessa är det 
dock bara 10% flickor.



Medlemstal 2021

Medlemskategori Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020
Fullt aktiva 809 800 819
Vardagsaktiva 164 180 172
Begränsat aktiv 22-30 år 35 30 28
Limited member 22-35 år 27 40 43
Årsmedlem 40 50 45
Nybörjare år 1 38 50 78
Nybörjare år 2 - Nyhet 38 30 23
Juniorer -12 år 29 40 44
Juniorer 13-16 år 111 110 126
Juniorer 17-21 år 138 150 148
Nybörjare år 1 - junior 45

Vilande senior 133 120 110
Vilande junior 18 20 25

Avläst i GIT 20211101 resp. 20201102



• Ca. 35 000 bokningar, minskning med 20% men 18% fler än 2019
• Medlemspel 27 000 ronder
• 75,3% av alla ronder spelas av medlemmar (-1,8%)
• Under Prime Time är motsvarande siffra 83%
• Tävlingar står för drygt 3 600 ronder, ökning med 17%
• Kvinnor står för 25% (-1%) av medlemspelet, juniorer för 20% (+2%)
• 86,4% (+11,4) av gästerna ankomstregistrerar, 86,5% (+13,5) av 

medlemmarna
• Inför 2022 ännu mer fokus på medlemsspel
• Utökade begränsningar för greenfeespel och gruppbokningar
• Oförändrad greenfee men utvärderas kontinuerligt
• Utökade kontroller av greenfeebetalning, avbokningar och no show

Bokningar



Bokningar
1300-1359 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalsumma

0500-0559 39 40 58 59 196

0600-0659 138 24 168 224 315 869

0700-0759 229 189 263 279 372 397 1729

0800-0859 519 310 490 351 523 510 2703

0900-0959 297 558 321 448 411 554 634 3223

1000-1059 328 487 374 412 423 628 562 3214

1100-1159 296 429 356 391 413 529 562 2976

1200-1259 429 443 375 403 448 545 565 3208

1300-1359 397 458 415 407 458 557 554 3246

1400-1459 382 436 391 430 422 524 528 3113

1500-1559 378 438 395 424 427 462 494 3018

1600-1659 412 447 402 366 372 364 452 2815

1700-1759 367 407 372 340 301 250 395 2432

1800-1859 286 340 273 266 153 138 254 1710

1900-1959 184 196 144 143 62 47 147 923

2000-2059 52 53 63 49 8 12 59 296

Totalsumma 3808 5617 4404 5040 4528 5787 6487 35671

Helår 2021 2020 2019

Ronder 35671 44359 30189

Förändring -20% 18%

Medlemmar 26852 34196 21231

Andel 75,3% 77,1% 70,3%

Sällskapsspel 32049 41175 25426

Tävlingsspel 3622 3185 4763

Kvinnor 6670 (23%) 8937 (26%)

Juniorer 5440 (20%) 6171 (18%)



Bokningar

1300-1359 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Total

0500-0559 6,3% 6,2% 9,0% 9,1% 196

0600-0659 22,1% 25,9% 34,6% 48,6% 869

0700-0759 36,7% 30,3% 40,6% 43,1% 57,4% 61,3% 1729

0800-0859 83,2% 49,7% 75,6% 54,2% 80,7% 78,7% 2703

0900-0959 47,6% 89,4% 51,4% 69,1% 63,4% 85,5% 97,8% 3223

1000-1059 52,6% 78,0% 59,9% 63,6% 65,3% 96,9% 86,7% 3214

1100-1159 47,4% 68,8% 57,1% 60,3% 63,7% 81,6% 86,7% 2976

1200-1259 68,8% 71,0% 60,1% 62,2% 69,1% 84,1% 87,2% 3208

1300-1359 63,6% 73,4% 66,5% 62,8% 70,7% 86,0% 85,5% 3246

1400-1459 61,2% 69,9% 62,7% 66,4% 65,1% 80,9% 81,5% 3113

1500-1559 60,6% 70,2% 63,3% 65,4% 65,9% 71,3% 76,2% 3018

1600-1659 66,0% 71,6% 64,4% 56,5% 57,4% 56,2% 69,8% 2815

1700-1759 58,8% 65,2% 59,6% 52,5% 46,5% 38,6% 61,0% 2432

1800-1859 45,8% 54,5% 43,8% 41,0% 23,6% 21,3% 39,2% 1710

1900-1959 29,5% 31,4% 23,1% 22,1% 9,6% 7,3% 22,7% 923

2000-2059 8,3% 8,5% 10,1% 7,6% 1,2% 1,9% 9,1% 296

Total 3808 5617 4404 5040 4528 5787 6487 35671



• Gått ut till 1416 personer, 42% har svarat.
• Ambassadörspoäng (NPS-tal) 35 (-4), Sthlm 39 (-6), Sverige 42 (-4)
• Betyget för delområden i stort sett oförändrat och för de flesta runt 

rikssnitt.
• Banan oförändrad, på rikssnitt trots stort minus för bunkrarna, 

däremot stort plus för ruffarna och möjligheten att hitta bollen.
• Även bra betyg för allmän skötsel, fairways, greener och 

information om arbeten.
• Bra betyg för träningsområden, inte minst rangen, kiosk och 

restaurang samt ledning och service.
• Bokningstrycket drar fortfarande ner betyget för upplevelse även 

om betyget har gått upp något sedan 2020.

Medlemsundersökning Players 1st



Medlem och marknad

• Målsättningen 2022 är max. 1120 aktiva seniorer, inkl. 
nybörjare och 300 juniorer.

• Nybörjarutbildningen görs om
• Max antalet vardagsmedlemmar 170
• För närvarande drygt 200 personer i kö (80 pers. 2020)
• Fortsatt kommunikation via hemsida, nyhetsbrev och soc. 

media
• Om möjligt fler aktiviteter året om, föreläsningar och events 

tillsammans med restaurangen
• Utvärdering av 30-avtalet och övriga samarbeten



Anläggning 2021

• Nytt bollhus på rangen, förberett för framtiden

• Toptracer på driving rangen

• Installation av laddstolpar

• Nytt skyddsnät mot allén



Anläggning 2022

• Renoverar ett antal tees, bygger ut och jämnar till
Tee 49/54 på hål 4, 6 och 9
Tee 59/62 på hål 8 och 9

• Stubbfräsning och återfyllning

• Renovering och ev. ytterligare skyddsnät på rangen

• Toptracer etapp 2

• Utbyte av fördelningscentral för el.

• Utbyggnad etapp 1 klubbhus, särskilt beslut.



Anläggning 2022 investeringar
Range och övningsområde

Stolpar och nät driving range 565Tkr

Toptracer etapp 2 275Tkr

Bana, maskiner

VertiDrain för djupluftning av greener 230Tkr

Fastigheter

Utbyggnad etapp 1 klubbhus (särskilt beslut) * 5 250Tkr

Utbyte/uppgradering el fördelningscentral 250Tkr

Totalt 6 570Tkr

*Omfattningen och kostnaden för dessa arbeten behöver utredas ytterligare. Styrelsen kan 

komma att omdisponera genomförandet av ovan föreslagna investeringsprojekt.  

Finansiering sker med egna medel.

Robotplockare, robotklippare och Toptracers system finansieras genom leasing och belastar 

därmed driften för respektive enhet. Renoveringar av tees och övriga ombyggnadsarbeten 

på banan belastar driftsbudgeten för banan.



Kommittéarbetet 2022

• Anläggningskommitté

• Damkommitté

• Elitkommitté 

• Frivilliga banarbetsgruppen

• Herrkommitté

• Juniorkommitté

• Medlems- och marknadskommitté 

• Paragolf

• Senior- och regelkommitté

• Tävlings- och handicapkommitté



Banan

• Fortsatt arbete med skötselplan

• 3 banarbetare på helår, motsvarande 4 heltid säsong

• Fokus på internutbildning av säsongspersonal

• Bunkrar prioriteras

• Återupptagning av dressprogram för fairways

• Ogräsbekämpning under våren



Träning

• Bemanning, 1 pro heltid och en heltid säsong 7 månader

• Fortsätta utveckla kursprogrammet med fler gruppträning för alla 
kategorier, även vintertid

• Utökat engagemang mot kommittéer, främst junior och elit  

• Involveras mer i shopen, främst demo och custom fitting

• Mer vinterträning i egen lokal, lektioner och kurser



Kansli, Reception, Shop

• Bemanning 2,75% på helår och extrapersonal på timmar

• Tydliga ansvarsområden som ekonomi, medlemshantering, 
marknad, marknadsföring, tävling etc.

• Hålla hög servicegrad i reception och shop

• Golfstoreshop för stordriftsfördelar genom kedjan

• Professionell drift av shopen för större täckningsbidrag

• Utökad marknadsföring av shopen



Restaurang

• Om möjligt utöka antalet aktiviteter som grillningar, 
vinprovningar etc.

• Utveckla samarbetet kring företagsgolf och nätverksaktiviteter



Årsavgifter 2022

Medlemskategori 
Budgeterat 
antal 

Medlemsavgift Spelrättsavgift * Höjning 2022 Totalt 

Fullt aktiva 810 1200 6300 200 7500 

Vardagsaktiva 170 1200 4300 200 5500 

Begränsat aktiv 22-30 år 40 1200 3000 100 4200 

Limited member 22-35 år 30 1200 450 50 1650 

Årsmedlem  50 1200 7800 200 9000 

Nybörjare år 1 UTGÅR 0 0 0 0 0 

Nybörjare år 2 20 1200 4300 200 5500 

Juniorer -12 år 30 1200 200 50 1400 

Juniorer 13-16 år 120 1200 1300 100 2500 

Juniorer 17-21 år 150 1200 2400 150 3600 

Junior Nybörjare år 1 - UTGÅR 0 0 0 0 0 

Vilande senior 140 600 0 0 600 

Vilande junior 20 150 0 0 150 

 
* I spelrättsavgiften ingår moms med 6%. Friskvårdsbidraget kan användas för 
betalning av spelrättssavgiften på upp till max 5000 kronor.



Budget 2022

Budget 2022 Sollentuna GK och Skillingegården AB sammanslaget

Intäkter Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021 Utfall 2020

Medlems- och spelrättsavgifter 8 390 8 240 8 035 7 793

Greenfee 2 200 2 453 2 200 2 562

Företagsintäkter 800 973 800 700

Shop, uthyrning (vagnar, golfbilar) 2 140 2 115 2 170 2 151

Range 2 200 2 390 1 500 2 031

Lektioner och verkstad 1 110 1 159 1 060 1 271

Tävlingar 330 197 330 199

Hyresintäkter, restaurang, skåp 475 455 495 681

Övriga intäkter/tjänster 325 429 233 487

Summa Intäkter 17 970 18 412 16 823 17 875



Budget 2022
Kostnader Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021 Utfall 2020

Personalkostnader, fast och säsong 6 744 6 580 6 603 6 172

Drift och underhåll banan 2 140 1 899 1 670 1 540

Drift fastighet – el, städ, försäkring m.m. 1 101 1 122 1 045 931

Reparation Underhåll Fastighet 200 120 2 480 497

Inköp shop, omkostnader uthyrning 1 521 1 400 1 490 1 526

Driving Range Omkostnader 770 540 500 608

Omkostnader lektioner/verkstad 65 60 115 103

Kommittéer/styrelse 332 201 365 170

Omkostnader tävlingar, priser, företag 250 215 290 200

Kontorsomkostnader, IT, möten mm 403 330 384 365

Information, scorekort, marknadsföring 257 103 140 133

Revision, redovisning 455 435 470 555

SGF/SGDF/Föreningsavgifter 382 377 380 392

Försäljningsomkostnader, kortavgifter 151 156 114 113

Övrigt 0 1 0 0

Summa kostnader 14 771 13 538 16 046 13 305

Avskrivningar 1 644 1 565 1 696 1 713

Ränteintäkter och räntekostnader 180 180 235 187

Bokslutsdispositioner -299

Skatter 189

Resultat 1 375 2 641 -1 154 2 670



Beslut

Förslag till beslut      

Styrelsen i Sollentuna Golfklubb, Ideell förening med dotterbolaget Skillingegården

AB föreslår att medlemsmötet beslutar att:

▪ Medlemsavgift i föreningen 2022 fastställs till 1 200 kronor per medlem. Detta 

gäller både juniorer och seniorer.

▪ Medlemslånet fastställs till 11 000kr per medlem med villkor enligt 

specifikation i Verksamhetsplanen.

▪ Spelrättsavgifter till Skillingegården AB fastställs enligt specifikation i 

Verksamhetsplanen.

▪ Verksamhetsplanen 2022 inklusive budget i dess övriga delar enligt ovan 

fastställs.



Behandling av motioner till höstmötet



Bokning sista nio

Bokning sista nio
Jag hemställer att SoGK förenklar bokningen till sista nio. För oss äldre är det 
svårt att boka nu och vi vill ofta bara gå 9 hål. Kanske finns det ett enklare 
analogt system?

Sollentuna 2021-10-25
Peter Hermansson



Bokning sista nio
Styrelsen yttrande

De allra flesta spelar 18 hål men det finns naturligtvis spelare som av olika anledningar bara vill spela nio hål. 

Historiskt har spelare kunnat starta på hål 10 om det har varit helt tomt på hål 9 alternativt om spelare gått av efter 

nio hål och det därmed har blivit lediga platser. I takt med att speltrycket ökat har luckorna på banan blivit allt färre 

vilket gjort det svårare att komma ut på 10an.  Fler spelare vill dessutom boka sina tider och därmed har behovet av 

ett system för bokning av starttid även på sista nio uppstått.

I vårt vanliga bokningssystem (Min Golf) finns tyvärr endast stöd för start på en tee. Inför säsongen 2021 valde vi 

därför att testa bokningssystemet Sista nio som tagits fram av ett fristående bolag. Systemet är under utveckling och 

vissa användare har upplevt att det har varit svårt att navigera i det. Totalt har drygt 500 av klubbens medlemmar 

skapat ett konto, ca. 500 starttider på hål 10 har lagts ut i systemet men endast 100 av dem har bokats.

Till säsongen 2022 kommer det i systemet finnas möjlighet för receptionen att manuellt hjälpa spelare att lägga ut 

tider och att boka tider i systemet vilket kan underlätta för den som har svårt att själv boka via appen.

Vår ambition är att hela tiden underlätta för våra medlemmar att boka sina tider och vi följer utvecklingen noga för 

att välja de bästa systemen för detta. Vi anser därför att syftet med motionen redan är uppfylld. 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Sollentuna 2021-11-08

Styrelsen Sollentuna GK



Styrelsens förslag 1
Styrelsens förslag 1 till höstmöte 2021-11-25. Stadgeändring.

Bakgrund.

Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 §§ i golfförbundets 

mallstadgar är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 

juni 2012. Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett 

medlemsperspektiv.

Sollentuna Golfklubb reviderade stadgarna senast 2014-04-24 men styrelsen gör bedömningen att skrivningarna i 

flera av de tvingande paragraferna inte möter minimikraven som anges i mallstadgarna. 

Förslag.

Formuleringen i de tvingande paragraferna har anpassats helt till golfförbundets skrivningar i mallstadgarna 

samtidigt som förtydliganden har gjorts i ytterligare paragrafer. Samtliga förändringar avser att stärka den enskilde 

medlemmens skydd ur ett medlemsperspektiv. 

Rödmarkerad text anger nya skrivningar, rödmarkerad genomstruken text anger skrivningar som tas bort. 

Styrelsen föreslår att Sollentuna Golfklubb beslutar att revidera stadgarna enligt förslaget.

Sollentuna 2021-10-18

Styrelsen SoGK



Styrelsens förslag 1

8 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av allmänt möte med biträde av minst 2/3 av antalet angivna 

röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF. Beslut om ändring av föreningens 

stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av 

stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses 

vara olämpliga.

9 a § Förfogande över klubbens tillgångar 

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av 

årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller 

del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på 

beslutet.



Styrelsens förslag 1

11 § Utträde 

Medlem som vill utträda ur Sollentuna Golfklubb skall skriftligen anmäla detta till styrelsen eller den 

till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom och anses därmed omedelbart ha lämnat 

klubben.

Anmälan om utträde och ansökan om kategoribyte för nästkommande år skall göras skriftligen senast 

den 30/11.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 

30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom 

tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt 

utträde ur klubben. Underlåter medlem det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses 

ha anmält sitt utträde ur klubben.



Styrelsens förslag 1
22 § Extra allmänt möte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt möte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt möte om:

1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske 

skriftligen och innehålla skälen för begäran.

2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att 

styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 

3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. 

Extra allmänt möte får ej hållas på dag då SGDF- möte avhålles. 

När styrelsen mottagit begäran om extra allmänt möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom 

två månader från kallelsen. 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före det extra allmänna 

mötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med 

föregående stycke. 

Vid extra allmänt möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

Om rösträtt och om beslutförhet på extra allmänt möte gäller vad som sägs i 17, 18 och 19 §§. 



Styrelsens förslag 1

24 § Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan de allmänna 

vårmötena granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller 

auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, protokoll från allmänna möten och 

från styrelsens möten samt övriga handlingar. 

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före det allmänna vårmötet. 

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för 

det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 

tre veckor före det allmänna vårmötet.  



Styrelsens förslag 2
Styrelsens förslag 2 till höstmöte 2021-11-25. Utbyggnad av klubbhus.

Bakgrund.

Uppdraget till anläggningskommittén 2021 omfattade nytt golfbilsgarage, nytt tak på klubbhuset och nytt fläktrum 

för försörjning av ny ventilation i kök och matsal. 

Hanteringen av golfbilar är i dag onödigt personalkrävande och de trånga förvaringsmöjligheterna ger 

parkeringsskador på bilarna. Redan idag har vi behov av fler golfbilar att hyra ut och vi ser att behovet kommer bli 

ännu större i framtiden.

Nuvarande ventilation är utdaterad, energiineffektiv och ger en dålig allmänventilation vilket innebär att 

arbetsmiljön för restaurangens personal är mycket krävande och inte heller enligt standard för dess gäster.

Konsultfirman Helenius har på uppdrag av anläggningskommittén tagit fram en nulägesanalys med förslag på 

ventilationsåtgärder. Då vi inte kunde finna en optimal placering av fläktrum i nuvarande byggnad med tanke på 

logistik, design och konstruktion, kontaktades några arkitekter under våren. Med en upphandlad arkitekt, har 

ambitionen varit att få se möjligheter på utveckling av klubbhuset. Arkitekt Joakim Häggström anlitades i juni och 

har fått i uppdrag att ta fram förslag på placering och design av ny byggnad för både fläktrum och golfbilar. Initiala 

skisser är mycket estetiskt tilltalande. 

För att skapa förutsättningar för klubbens framtida behov av modernisering och utveckling har Joakim Häggström 

därutöver fått i uppdrag att skissa på helheten, det vill säga en målbild för klubbhuset som Sollentuna Golfklubb 

successivt kan växa in i. Ett klubbhus som möter upp vår vision och blir en mötesplats som attraherar dagens och 

morgondagens golfspelare och gäster. 



Styrelsens förslag 2



Styrelsens förslag 2

Förslag.

Styrelsen föreslår att byggnation av utbyggnad (etapp 1) påbörjas efter sommaren 2022 för att säkra 

ett färdigställande i god tid innan golfsäsong 2023 drar i gång. Utbyggnaden etapp 1 rymmer 

golfbilsgarage för 14 golfbilar, utanför nuvarande lastgård, och på övre plan ett fläktrum. 

På nedre plan av utbyggnaden skapas plats för nya toaletter, i anslutning till kiosken, liksom yta för 

framtida utveckling av köket då detta idag har brister avseende arbetsmiljön.  

Den nya byggnaden, som blir en vinkelbyggnad till befintlig huskropp, kommer också möjliggöra en 

fortsatt utveckling av inomhusträningen på plan 2. Detta färdigställs dock inte under första etappen.

Budgeten för Utbyggnad etapp 1 klubbhus beräknas till 5 250Tkr. Genomförandet finansieras med 

egna medel.

Styrelsen föreslår att Sollentuna Golfklubb beslutar bygga ut klubbhuset enligt förslaget under 

förutsättning att bygglov beviljas.

Sollentuna 2021-10-18

Styrelsen SoGK



Övriga frågor?



Klubbmästare 2021 - damer

Ylva Z Skännestigh



Klubbmästare 2021 - herrar

Markus Lindgren



Klubbmästare 2021 - pojkar

Ludvig Behring



Klubbmästare 2021 – D50

Ylva Z Skännestigh



Klubbmästare 2021 – H80

Christer Billing



Klubbmästare 2021 – H75

Bertil Sköld



Klubbmästare 2021 – H70

Antero Baburin



Klubbmästare 2021 – H60

Lars-Göran Larsson



Klubbmästare 2021 – H50

Niclas Björnsson



Klubbmästare 2021 – H40

Mikael Falk



Klubbmästare 2021 – H25

Max Thiel



Klubbmästare 2021 – Match

Caroline Holmblad



Klubbmästare 2021 – Match

Patrik Skoog



Klubbmästare 2021 – FS dam

Mimmie Dymling & Eleonor Skoog



Klubbmästare 2021 – FS herr

Viktor Forslund & Gustav Adeström



Klubbmästare 2021 - ÄM

Tina Schölin & Lars-Göran Larsson



Klubbmästare 2021– 2 generationer

Eleonor & Patrik Skoog


