
 

 
 
 
 
 
 
Ärade klubbkamrater, 
stort tack för det förtroende årsmötet visade då jag valdes till ny ordförande i vår fina golfklubb. Jag 
lovar att göra allt jag kan för att – tillsammans med övriga styrelsen – utveckla och förfina vår 
klubbverksamhet och anläggningar.  
Jag åtog mig detta uppdrag då jag brinner för golfen och vill medverka till att utveckla vår golfklubb till 
en medlemsklubb där alla känner sig välkomna och inkluderade – oavsett kön, ålder eller spelstandard. 
Jag vill även att vi skall få till lite mer ”fest” och då hoppas jag på ett gott samarbete med vår nya 
restauratör Malin. 
För er som inte känner mig eller inte hörde mig på årsmötet ger jag en kort presentation av mig själv i 
slutet av brevet. 
Detta är mitt första ordförandebrev och min ambition är att regelbundet informera om vad som sker i 
vår klubb. Min första vecka har varit innehållsrik och jag har haft förmånen att få leda/ delta i ett antal 
möten: 
  
Två vice ordföranden 
Redan i söndags hade vi ett konstituerande styrelsemöte där vi utöver fastställande av firmatecknare 
även utsåg två vice ordföranden. Claes Öster fick förnyat förtroende som vice ordf. och dessutom 
utsågs Annica Eriksson till vice ordf. Annica är, liksom Claes, en klok och inspirerande person att 
samarbeta med. Dessutom är Annica processledare för Vision 50/50 och vill vi med hennes utnämning 
manifestera att detta är ett prioriterat övergripande projekt inom klubben. 
 
Arbetsmöte inom styrelsen 
I måndags kväll samlades styrelsen till ett möte med det primära syftet att vi som är nya i styrelse skulle 
bli informerade om de pågående ärenden som vi har att ”ärva”. Det gäller bl a restaurang-projektet 
inkl. renoveringar samt utvecklingsplanen för banan. 
Vidare fick vi vid den inledande fotograferingen möjlighet att under lättsamma förhållanden lära känna 
varandra lite bättre. 
 
Vision 50/50 
Under tisdagskvällen genomförde vi, under ledning av klubbrådgivare Sandra Tancred, ännu ett 
projektmöte där bl a grupparbeten redovisades. Det var med stor glädje vi mottag beröm från Sandra 
då hon ansåg att vi kommit långt i vårt arbete (i relation till andra klubbar) och även gjort intressanta 
iakttagelser och slutsatser. 
Projektgruppen som består av ett 10-tal personer, varav fyra från styrelsen, har under arbetets gång 
insett att projektet inte enbart gäller genus-frågan utan även ger insikter i allmän medlemsvård och 



hur vi behandlar varandra inom klubben. Vi har bl a upptäckt att den enskilt största orsaken till att våra 
”nybörjare” slutar är att de saknar spelkamrater – detta i en klubb med över 800 medlemmar(!).  
Som underlag för projektgruppens arbete ligger, förutom våra egna åsikter, det material som finns i 
undersökningsverktyget ”Players 1st”. Jag vill därför uppmana alla att gå in och besvara frågor och 
lämna synpunkter. Ju fler som deltar ju bättre underlag får vi för våra förslag till åtgärder för att 
utveckla vår klubbverksamhet. (Vårt kansli kan hjälpa till med inloggningsuppgifter) 
Vidare kommer projektgruppen i början av mars att ha ett arbetsmöte med övriga styrelsen där 
projektets status kommer att rapporteras och diskuteras. Det är viktigt att hela styrelsen är informerad 
och arbetar i linje med projektets slutsatser och förslag. 
 
Kommande möten - mars 
Vårt första formella styrelsemöte kommer att ske 5 mars och under samma vecka kommer styrelsen 
även ha ett möte med Vision 50/50-gruppen (8/3). 
Vidare har Styrelsen kallat samtliga kommittéer till ett strategimöte den 25 mars. Efter detta möte skall 
förhoppningsvis styrelse och kommittéer ha en gemensam syn på vision och mål. 
 
Presentation av mig själv 
Jag är 67 år, uppvuxen i Nässjö och har varit medlem i EGK sedan 1976 då banan på Skedhult invigdes. 
Jag bor i Sollentuna men sedan min fru Birgitta avslutat sin anställning som generalsekreterare på RF 
för drygt ett år sedan har vi börjat tillbringa mer tid i vårt hus ute på landet utanför Anneberg.  
Under åren i klubben har jag hunnit vara lagledare för herreliten, varit ordförande för Tävlings-
kommittén, Budgetkommittén och satt i Styrelsen 2013-2016 (varav de 3 senare åren som vice ordf). 
Sedan fem år är jag ordförande i Bankommittén. 
Jag är utbildad ekonom men har oftast inte enbart varit ansvarig för ekonomi och administration i de 
verksamheter där jag varit anställd. Jag har bl a varit ansvarig för strategiutveckling, förvärvsprocesser 
och omstruktureringar. Vidare har jag lång erfarenhet av koncernledningsfrågor i internationell miljö 
samt styrelsearbete i ett flertal branscher – bl a plasttillverkning, dental- och medicinteknik och 
teknikhandel. I min senaste anställning var jag engagerad i etableringen och utvecklingen av 
Postkodlotteriet. Jag hade som mål att pensionera mig då vi nådde ett årsöverskott på 1 miljard kronor 
– vilket inträffade 2012. Därefter har jag till och från bedrivit konsultverksamhet. Min främsta 
uppdragsgivare har varit ett riskkapitalbolag som engagerat mig i rollen som ”trouble shooter” då de 
hade problem i något av sina bolagsinnehav.  
 
Nu kommer jag dock att enbart ägna mig åt lite fiske men främst golf – i alla dess former. 
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