
VÅRMÖTE 2021

”Djursholms Golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad familjeklubb där trivsel, 
spelglädje, kvalité, golftradition och gemenskap står i fokus”



Agenda

1. Ordinarie vårmöte

2. Banprojektet

3. Vision 50/50

4. Klubbhuskommittén

5. Övrig information



Djursholms Golfklubb -
Vårmöte 2021



Föredragningslista

Mötet öppnande
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte

ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

B)Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning för det senaste  
räkenskapsåret)

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   
verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Övriga frågor 
Mötet avslutas



Verksamhetsberättelse 2020

Banans öppning och stängning

• 18-hålsbanan 6 april – 3 aug pga
banrenovering

• 9-hålsbanan 9 april – 25  oktober

Info

• Nytt kansli/shop och reception

• Ny klubbchef

• Pandemi

• Renovering av greener och greenområden

• Idrottsverksamheten



Ekonomi summering
Resultat(MSK) Utfall Budget Differens

Intäkter 24,3 21,1 +3,2

Kostnader -17,6 -16,7 -0,9

Resultat f avskr o finans 
kost.

6,7 4,5 +2,2

Avskrivningar och 
finanskost.

-4,7 -4,5 -0,2

Övriga rörelsekostnader -1,7 -1,7

Årets resultat 221 tkr -68 tkr 289 tkr



Investeringar 2020

(MSK) Vad Utfall Budget Differens

Bananläggning 17,8 18 ,1

Maskiner 1,4 1,4

Övrigt 3,7 4

Summa 22,9 23,5 +0,6



RevisionsberättelseRevisionsberättelse



Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat 294 715 kr

Årets resultat 215 877 kr

510 592 kr

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten, 
510 592 kronor överförs i ny räkning

Kan vi anta styrelsens förslag?

Rösta genom handuppräckning på Teams



Ansvarsfrihet

Kan vi ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020?

Rösta genom handuppräckning på Teams



Motioner

Inga motioner har inkommit 



Mötet avslutas

”Djursholms Golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad familjeklubb där trivsel, 
spelglädje, kvalité, golftradition och gemenskap står i fokus”





Vision 2030 - Banorna

• Puts & Finish - Kvalité

• Visuellt attraktivt - Snyggt

• Utmanande för alla – Kul

• Säkerhet



Minns ni detta?



Greenområden 18-hålsbanan

• Har blivit precis så där bra som vi hade 
hoppats

• Kvalité, snygg, kul

• Inget minne av hur det var ☺

• N&V mycket nöjda

• Lite kall vår = kallt i marken

• Vi måste ge gräset lite tid i varmare mark

• Öppning 24/5



Bunkrar 18-hålsbanan

• Blir precis så där bra som vi hade hoppats

• Kvalité, snygg, kul

• Annorlunda mot gamla bunkrar

• Jämn kvalité, utseende, placering

• Fairwaybunkrar färdiga 1-2:a veckan i maj

• Kanten av plywood

• Till för att låta gräsrötter växa & stärka
kanterna

• Kvar hela säsongen – lokal regel

• MUA på vissa platser första delen av 
säsongen



Övrigt – Kvalité, snygg, kul

• Fortsatt gallring på hela banan

• Kantsten på flera tee

• Asfaltering

• Bänk, skylt, bolltvätt

• Avståndsmarkeringar på sprinklers

• Nya 200m, 150m, 100m



Sist men inte minst

8:ans tee 9-hålsbanan

• Ny permanent temporär placering

• Par-4 hål

• Säkerhetshänsyn mot bilväg & mötande golfare

• Bästa = minst dåliga

• Banan omslopad som par 33

• Nya scorekort

Planerna resten av året

• Skötselvecka v.28 (12-14/7)

• Tee-byggen till hösten

• 7 (gul/vit) 1,5,15 (röd/orange)

• Ingen påverkan på öppetider

• Dressning fairway under året

• 1000 ton sand

Stort tack Jonas & teamet på banorna. Fantastiskt jobb. 
Stort tack till bankommitténs engagemang.



Vision 50/50 på Djursholms Golfklubb
Mål: Ett mer jämställt och inkluderande klimat på vår klubb



Deltagare

• Öppen inbjudan till alla 
medlemmar

• Ca 35 deltagare i referensgruppen 
– första delen, nulägesanalys och 
problemformulering

• Nio personer i styrgruppen –
arbetar nu med handlingsplanen

Johanna Ericsson, Klubbchef
Andreas Högberg-Piik, Sportchef

Susanna Marcus, Ordf DK

Henrik Meldahl, Ordförande

Lotten Levén, Valberedningen
Maria Hägerdal, Medlem

Jonas Håkansson, Banchef
Anna Nelson Orring, FörändringsledareHåkan Werner, Ordf HK



Spaning
Nuläge

Problem

Rond 1.

Mål

Rutiner  
Aktiviteter

Handlings-
plan (HP).

Mätpunkter

Rond 2.

STEG FÖR STEG MOT EN 
JÄMSTÄLLD GOLFKLUBB.

Stärka och 
vässa HP.

Rond 3.

Processmodell.



Nulägesanalys

• Fyra arenor

• Synat våra aktiviteter och tävlingar på 
klubben. Är alla välkomna? Kan alla vara 
med?

• Observerat attityder och uttryck på klubben. 
Bemöter vi varandra så som vi själva vill bli 
bemötta?

• Har en arbetsmiljö som tilltalar både kvinnor 
och män?

På golfbanan På anläggningen

I mötesrummet Personal/ideella



Målformuleringar och 
handlingsplan

”Vilka oönskade lägen vill vi förändra?”

”Vad vill vi uppnå i framtiden?"

• Värdegrund och bemötande

• Aktiviteter som speglar medlemmars önskemål

• Mer fokus på den idrottsliga verksamheten

• Samspel på banan

• Främre tee:s

• Rekrytering - personal samt ideella för att bli mer jämställda och 
inkluderande



”Small wins”

• Vår första kvinnliga banarbetare

• Jämnare könsfördelning i receptionen

• Kvinnlig klubbchef/VD

• Damkommittén och herrkommittén (inte längre 
senior) har inlett processer för att bättre möta 
medlemmarnas önskemål och hela sin målgrupp

• Nya tjejsatsningar initierade av juniorkommittén

• Förbättringar på banan i linje med projektet 
kommer, tex främre tees

Små steg leder till stora 
förändringar



R1

R2

R3

Maj 2019
Inspirationsträff (regionala träffar)

September 2019
Fysisk träff, kick-off med 
uppstart på klubb.

Våren 2020
Fysisk träff, avstämning hål 14 rond 1.
Introduktion och uppstart rond 2.

18 november 2020  
Fysisk träff, genomgång hål 1–5 och 
introduktion hål 6-14 rond 2.

24 mars 2021
Digital träff, avstämning hål 14 rond 
2.
Introduktion och uppstart rond 3.

2021
Fysisk träff, genomgång hål 8 
rond 3.

Början juni- 2021
Fysisk träff, avstämning 
hål 10 rond 3.

Klubbens årsmöte 2021 
Diplomering.



Vad säger deltagarna
Andreas, Sportchef DGK: ”Vi förstår nu vikten av att inkludera alla åldersgrupper och hcp-nivåer i planering och genomförande av 
vår idrottsverksamhet, vår gemensamma nämnare är att vi alla vill bli bättre på golf och slå längre!”

Henrik, Ordf DGK: ”Nu har vi koll på utmaningarna vi står inför och det blir enklare att ta nästa steg för en mera inkluderade golf.”

Susanna, ordf DK: ”Vi har redan gjort framsteg under året som gått - mer välkomnande bana för alla. Vi kommer än mer i år att 
erbjuda ett spelprogram som vi hoppas attraherar alla damer oavsett ålder och handicap.”

Gunilla, medlem: ”Jag gillar DGK och vill att detta ska vara en bra klubb, med trevliga möten, god kultur och inkluderande stämning. 
Jag som relativt ny aktiv medlem ville se om jag kunde bidra med någonting i det här projektet och valde därför att delta.”

Håkan, ordf HK: ” Processen har varit lärorik och har tydliggjort hur viktigt det är att vara lyhörd . Det är ju vi, alla medlemmar, som 
bestämmer vilken klubb vi skall vara.”

Ulrika, medlem och juniorförälder: ”När jag lästa om Vision 50/50 kände jag att jag ville vara med och bidra till att göra DGK till en 
ännu mer attraktiv klubb där alla känner sig välkomna oavsett kön, ålder och hur länge man har varit aktiv inom sporten.”

Anna, förändringsledare och styrelseledamot: ”Ett utmanande projekt där det kan vara svårt både att förstå att något är ett 
problem och varför det är ett problem. Samtidigt väldigt stimulerande när man inser att den dialog som kommit igång redan lett till 
flera förändringar och en trevligare miljö på klubben.” 



Klubbhuskommittén



Övrig information

• Spel och bokning

• Shopen

• Träning och träningsområden

• Kommunikation och information

• Kommunen

• 90 års jubileum

• Restaurangen

• Covid- 19

• Personal



Hur påverkar Covid-19 verksamheten?

• Ständiga förändringar i planeringen

• Vi följer de allmänna råden från FHM och Svenska Golfförbundet

• Vi tränar i mindre grupper – aktiviteter med samlingar utöver detta utgår

• Tävlingsförbud för födda 2002 och tidigare–

gäller för tillfället till och med 23 maj, ny uppdatering kommer varje måndag

• Vi lägger upp uppdaterad info om Covid-19 och de restriktioner som finns på hemsidan, uppdateras varje 

måndag förmiddag. Nyhetsbrev skickas från v.19 en gång i veckan under säsongen.



Personal Kansli och tränare

Johanna Ericsson – Klubbchef/VD

Jessica Wannerberg –
Kansli/service

Andreas Högberg Pik – Sportchef

Stephen Law – Tränare/Club 
Professional

Niklas Bruzelius – Tränare/Club 
Professional

Jenny Hagman – Tränare/consult

Geroge W Deverell – Honourary
Professional



Personal bana
Jonas Håkansson –Banchef
Mikael Sinclair – Banarbetare
Olle Sundström – Banarbetare
Mikael Niord – Banarbetare
Sean Douglas - Banarbetare

Personal Mulligans
Johan Rosin
Nonglak Lehn
Victor Ottosson
Felix Jondal
Erica Tool
Sebastian Tool
Amanda (saknas på bild)



Vi ser fram emot
säsongen tillsammans
med er medlemmar!


