
  

   

 

Styrelsen informerar den 31 januari 2018 
 

Till alla medlemmar i Djursholms Golfklubb 

  

En glädjande nyhet för oss inom golfsverige är att golf blivit godkänt som 

skattefri friskvårdsförmån. Detta innebär att golf kvalificerar som ”motion eller 

friskvård av enklare slag”. Anställda som har friskvårdsbidrag via sin 

arbetsgivare kan nu använda det för i princip alla former av golfspel och 

träning. En härlig erkänsla för alla som engagerar sig i golfen. 

  

 



 

 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av vad som 

pågår på klubben & hur vi ser på framtiden som 

diskuterades på årets första styrelsemöte. 

   

1. Resultatet för 2017 ser ut att bli något bättre än vad som presenterades 

på höstmötet i november. Mer information kommer när årsbokslutet är 

klart. 

2. Claes Swedenstedt har utsetts till vice ordförande i golfklubben.   

3. Michael Kurpatow kommer att överta ansvaret för Hålvärdarna efter ett 

förtjänstfulltarbete av Claes Torén som varade i tio år. Michael fortsätter 

också som ansvarig för golfvärdsverksamheten. 



4.  På höstmötet 2017 behandlades flera motioner där beslutet var att 

hänskjuta frågan till oss. Vi har delat ut ansvaret inom oss så att vi skall 

kunna svara till vårmötet där så är möjligt. Vissa motioner kommer att 

hanteras inom ramen för stadgegruppen nedan. 

5.  Anna Nelson Orring och Annica Burenstam Linder kommer tillsammans 

med Thomas att omarbeta och matcha våra stadgar mot Svensk Golfs 

mallstadgar. Tanken är att kunna presentera resultatet till höstmötet. 

6.  Fredrik Åhlberg kommer att leda arbetet med att staka ut framtiden för 

golfklubben genom arbetet ”Vision 2030” Tanken är att vi skall kunna 

presentera ett första utkast till vårmötet som går av stapeln i Samskolans 

lokaler torsdagen den 19 april kl 19.00. 

7.  Bankommittén har fått en ny bemanning med fokus på att: 

 få en övervikt av medlemmar i kommittén  

 representera samtliga medlemskategorier 

 samtliga spelar ganska mycket golf på vår bana och har passion för 

förädling av densamme.  

 ha en mindre grupp 

      Bankommittén 2018  

 Fredrik Åhlberg (ordf) 

 Thomas Nilsson (VD, banan) 

 Gunilla Sjödin (Damer, seniorer) 

 Erik Algulin (tränare, juniorer mm) 

 Johan Orring (Herr & duktiga juniorer) 

 Svante Ödman (Herr, seniorer) 



 

Samtliga styrelse- samt årsmötesprotokoll kommer att finnas tillgängliga under 

medlemssektionen på www.dgk.nu när de är justerade. 

Detta för att alla medlemmar ska kunna se vad som bestämts och varit uppe för 

diskussion. 

Där kommer ni också så småningom finna alla kontaktuppgifter till styrelsen. 

  

Med vänliga hälsningar 

Henrik Meldahl 

  

   

  

 

 
    

 

https://dgk.us17.list-manage.com/track/click?u=863e84f9b59aeb7bca1bc17d0&id=014fdb0703&e=cc9378097b

