
Informationsmöte

&

Årsmöte

2021-02-28

När du loggat in och ser denna bild:

- Testa så att din mick & högtalare fungerar

- När du vet att du hörs & du hör oss …så

- Stäng av mikrofonen

- Skriv ditt för-och efternamn i ”chattrutan” så vi ser att det fungerar. 

- Om videokameran är på - stäng den!

- OM du inte får igång mikrofon så skriv till oss på chatten.



Mötesregler-Teknik

Stäng av din mikrofon när du inte har ordet
Vi använder inte videokamera! 

Om man har en fråga eller vill ha ordet
Chattruta

Räcka upp ”Gula handen”
Kom ihåg att ta bort den när du talat klart.

(Mikrofonen – slå isf först på den)



• 17.30 – 18.00 Iordningställ bra plats för dator med bra uppkoppling och gärna 

ett headset för att höra bra och höras bra.

En god kopp kaffe är bra att ha!

Ca tider

• 18.00 – 18.30 Informationsmöte
‒ Hur mår golfsverige, distrikt & klubben?

‒ Vad har vi gjort 2020?

‒ Gott & Blandat / vad är på gång

‒ Bolagets information

• 18.30 – 19.15 SBGK Årsmöte

Avslutning

Informationsmöte & Årsmöte



• Vem av SBGK dam respektive herre har spelat flest rundor?

• Hur många rundor har hon respektive han spelat?

Flest rundor på SBGK 2020?



Vart är vi på väg?



Samlat från J/H









Hur är läget i 
SBGK?



Players 1st - medlemsenkäten







• Utvärdering klubb-bolag

• Medlemsträning-fadderrundor

• Grönt kort 

• Golfäventyret

• Samarbetsavtal klubb-bolag

• Massor på banan/lokaler/ute ..

• Paragolf träning

• Seniorgolf

• Tävlingar, klubb – bolag

• Tävlingsveckan

Vad har vi gjort?

• Jämtlands Femklöver, 258 st (177 st)

• AW-golf, matchspel

• Medlemsresor

• Ny slope / Indexering

• Hemsidan/FB

• SGF/JHDGF Seminarier

• Styrelse- och kommittee möten

• Härlig Grand Final



• Medlemsläget

• Medlemsavgifter

• Spelrättskostnad

• Jämtlands Femklöver – Fyrklöver 2021

• Röd avgång

• Footgolf

• SBGK resultat

• Beläggning banan

• Banan

• Hemsidan

• Ideellt arbete i klubben

• Info från Bolaget

Övrigt Gott & Blandat!





• 2018  300 kr

• 2019  300 kr

• 2020  300 kr 

• 2021  300 kr >22år, 200 kr 13-21 år, 0-12 = 0 kr

• Hur göra för 2022?
‒Styrelsen föreslår bibehållen nivå som 2021

Medlemsavgift 2020-2021



Spelrättskostnader



Jämtlands Femklöver 2020

Ny fördelningsprincip för 2021

- Fast avgift/JFK

- Utifrån var spelet sker



Jämtlands Femklöver 2020 – spel på banor

Spel 2019



Femklövern blev en Fyrklöver igen 2021

• Storsjöbygdens Golfklubb

• Östersund Frösö Golfklubb

• Sandnäset Golf (ingen klubb längre, A1-bolag från 2021)

• Åre Golfklubb

• Fritt spel på alla banor
‒7500 kr för senior 22 år och äldre, medlemsavgift ingår i priset

‒3500 kr för junior 18-21 år, medlemsavgift ingår i priset

‒Junior 17 år och yngre spelar fritt på alla banor i Distriktet om man har full 

spelrätt vid hemmaklubb.



Röd avgång 2021

•Har plockats bort från 2021
‒ Spel vid andra banor i distriktet sker genom
‒ Distrikts greenfee, 20% rabatt

‒ Jämtlands Fyrklöver

‒ Golf häftet för vissa



Footgolf

• Inget SM kval i år, direktanmälan.

• DM genomfördes 19 juli

• Federation for International Footgolf 8 augusti.

Svensk mästarinna i Footgolf Damer, Ebba Westerlund Storsjöbygdens GK

Silvermedaljörer i lagtävlingen för herrar Edvin Johannesson och Henrik Nordenmar, Tandsbyns FK

Stort GRATTIS !!!



SBGK resultat

Ingen barn-ungdoms satsning - Corona

Fler medlemmar till klubben

Stort antal tävlande



Prioritetsordning

1. Likviditet i kassa –> 75 -150 000 kr

2.Arvodering ledare för barn/ungdom/junior

3. Stöd tävlingsverksamhet

4. Subventionera medlemsaktiviteter

5. Investeringar i golfanläggningen
a. Mandat från ÅM - Upp till 50 000 kr odefinierat

b. Mandat från ÅM - Upp till 100 000 kr vid investering i 

nya Tee tavlor.

Klubbens överskott - Strategi





• Slope banan 2021
‒ Nytt index

‒ Ny slope

‒Åtgärder som utreds
‒ Tee skyltar

‒ Lika främre och bakre Tee

‒ Banguide

Banan



• Ambitionen är att göra ny inför 2021
‒Tittar nu på layout

‒Undersöker kostnader

‒Styrelsen besluta om genomförande

Hemsidan



• Rätt få – gör rätt mycket – för rätt många!

• Hur få fler att vilja engagera sig?

• Stort behov av föräldrar/ledare – barn/ungdom verksamhet

Ideellt arbete – fler behövs!



Bolagets information

• Banan 

• Restaurangen

• Kansli

• Shop

• Resultat 2020

• Förändring/Utveckling 2021



• Vem av SBGK dam respektive herre har spelat flest rundor?

• Hur många rundor har hon respektive han spelat?

Flest rundor på SBGK 2020?



2019

10 443578

2020

486

14 415709



• Xxxxxx Xxxxxx – 83 rundor

• Yyyyyy Yyyyy – 93 rundor

Flest rundor på SBGK 2019 !
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Bensträckare 5 min

Årsmöte !


