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Övergripande verksamhetsplan för 2022 
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Inom ramen för klubbens stadgar och riktlinjer planeras verksamheten under 2022 enligt följande 

övergripande verksamhetsplan. 

Ekonomi 
 
2021 års verksamhet förväntas överstiga 
fastslagen budget och sluta med ett litet överskott.  
Driftsbudgeten för år 2022 är utarbetad med 
antagandet att Höstmötet beslutar i enlighet med 
styrelsens förslag till avgifter på sidan 6. 

 
 
Medlemmar och medlemsvård 
 
Alla klubbmedlemmar ska ges möjlighet till 
trevlig samvaro både i samband med och vid 
sidan av golfspelet. Genom olika arrangemang 
och aktiviteter både före, under och efter spel-
säsongen ökas mervärdet av klubbmedlemskapet. 
 
Under 2022 kommer kommittéer inrättas, givet 
att klubbens medlemmar driver dessa. 
Kommittéernas främsta uppgift är att bidra till ett 
medlemsengagemang och att nya medlemmar 
kommer in i klubbgemenskapen på ett bra sätt. 
Kommittéerna ska även arbeta för att stärka 
trivseln och klubbandan ”Där det finns golf finns 
det möjligheter”. 

 
 
Personal 
 
Organisationen för banskötsel och administration 
anpassas så att det skapas tillräckliga resurser för 
att sköta anläggning och verksamhet på ett 
effektivt och bra sätt och att en god arbetsmiljö 
tillgodoses. Till de deltidsanställda kompletteras 
golfklubben med ideellt engagerade medlemmar 
vilket är avgörande för klubbens framtid och 
överlevnad nu under inledande uppbyggnadsår.  
God service och vänligt bemötande är ledord för 
Solöns medlemmar och personal.  

 
 

Banan  
 
Till 2022 planeras följande banarbeten; 
• Greenerna ska bli konkurrenskraftiga, likvärdiga 
och jämna. Ambitionen är att hålplaceringen ska 
flyttas regelbundet för att få variation på banan 
för alla som spelar mycket.  
• Bunkrarna ska i mån av tid förbättras. 
Prioriterat är att färdigställa 3:ans bunker som 
varit under omarbetning.  
• Plan för bearbetning av tees. Först på tur står 
röd tee som ska förbättras och jämnas. Tee 
kommer att vara tillgänglig under arbetets gång.  
• Bredda fairways och göra en plan över hålens 
layout med förbättringsåtgärder. 
• Fortsatt röjning av sly utefter diken och framför 
tees. Plan för att underhålla vårens röjningsarbete 
kommer att tas fram.  
• Ruffarna kommer att jämnas ut under säsongen, 
vi vill tunna ut dessa och få dom spelbara och att 
det går att hitta bollen. 

● En anordning för att säkra pumpens 
placering i dammen kommer att byggas 

 
Maskinpark 

● Vi fortsätter att hyra en del av 
maskinhallen från gamla golfklubben 

● Vi vill utöka maskinparken med 
klippmaskin för ruffen 

● Fordon som arbetsredskap tex golfbil med 
flak eller fyrhjuling 

 

Banvärdar / Hålvärdar 
 

● Vi söker fortsatt hålvärdar som kan sköta 
sitt hål, arbetsuppgifter som bör 
genomföras under året specificeras av 
bangruppen 

● Veckovisa värdar för banan, vi behöver 
frivilliga som har värdskap för banan 
veckovis 

● Egna initiativ för arbete på banan 
uppmuntras vidare, skicka gärna en bild 
och text vad som blivit gjort 
info@solongolfklubb.se 

● Arbetsbeskrivningar för arbete på banan 
uppdateras löpande på hemsidan under 
2022 

● Deltagande i större arbetsuppgifter där vi 
tagit in leverantör tex green och tee 

mailto:info@solonggolfklubb.se
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underhåll kommer fortsatt att annonseras 
och deltagande uppmuntras 

 

 
 
Träning 
 
Klubben erbjuder träning på gamla 7:an samt 
puttning på puttningsgreen vid golfbanans entré.  
Klubben ska under 2022 undersöka området på 
gamla 9:an om det går att göra om till en 
korthålsbana för främst järnspelsövningar. Men 
även träning för de som inte har officiellt hcp.  

 

 
Golfspel och tävlingar 
 
Möjlighet till sällskapsspel där medlemmar spelar 
med varandra och med gäster efter eget val är en 
viktig attraktionskraft i vår golfklubb. 
Tävlingskommittén samordnar alla tävlingar och 
presenterar en tävlings och sällskapsspels-
kalender inför säsongen.  

 

Tävlingskommittén ska även utreda om intresse 
finns för par-golf samt två generationer. 

 
Tävlingskommittén genomför tävlingar som är 
öppna för alla medlemmar. De ska arrangeras i 
syfte att stimulera till fysisk aktivitet genom golf 
som idrott och främja kontakten mellan olika 
medlemmar. 
Kommittén för sociala aktiviteter arrangerar 
tävlingar och andra gemenskapsfrämjande 
aktiviteter i huvudsak för olika medlemskategorier. 
 

 
Sociala aktiviteter  
 
Flera sociala aktiviteter kommer att genomföras. 
Tjejgolf med rosémingel fortsätter, putt&pytt 
återkommer samt den nya aktiviteten chip&chips 
där medlemmarna får träna närspel runt green 
med fokus på chipparna. Kommittén tar gärna 
emot fler förslag på aktiviteter och om någon vill 
engagera sig.  
 

 
Juniorer  
 
Om vi får tillräckligt många intresserade att jobba i 
kommittéerna avser vi även ha juniorgolf en vecka 
på sommaren samt familjegolf med spel över 
generationer.  

Information 
 
Klubbens hemsida är viktig för informations-
spridning. Den kommer därför att fortsätta 
utvecklas. Även kommunikationen på sociala 
medier för informationsspridning vidare-
utvecklas. Vi ska fortsätta ge information om 
verksamheten med hög aktualitet och frekvens.  
Digitalt nyhetsbrev skickas kontinuerligt under 
året till klubbens medlemmar. 
 
 

Miljöarbete 
 
Under 2022 fortsätter vi att bevaka klubbens 
hållbarhetsarbete, inklusive skötsel av natur- och 
kulturvärden på anläggningen. 
Miljöförbättrande aktiviteter sker tillsammans 
med banansvarig och respektive kommitté. 
• Utreda biodling och pollineringsfält på områden 
som inte används för spel. 
• Fortsätta värna alla djurarter på området. 
• Arbeta för en säkrare korsning på vägen mellan 
parkering och golfbanan.  
• Skötsel samt komplettering av anläggningens 
fågelholkar och insektshotell samt vintermatning 
av småfåglar. 
• Ansöka om medel från Länsstyrelsen till att öka 
den biologiska mångfalden på och runt golfbanan. 
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Golfshop  
 
Klubben har ingen fysisk golfshop. Klubbens 
profilkläder presenteras på hemsidan där utbud 
och priser presenteras samt hur du gör din 
beställning. Beställning av kläder sker två gånger 
per säsong.   

 
 
Reklam- och sponsorverksamhet 
 
För klubbens överlevnad och ekonomiska plan ska 
vara hållbar kommer Solön Golfklubb fortsatt att 
vara beroende av företagspartners som 
reklamköpare och sponsorer av material. Vi 
arrangerar den årliga sponsorgolfen i slutet på 
augusti. Utveckling av sponsorpaket, sponsorer och 
partners kommer att behöva fortsätta.  
 
 

Bidrag 
 
Klubben kommer fortsatt aktivt att söka bidrag när 
anslag utlyses eller för utveckling av verksamheten. 
 

 
Klubbhus 
 
Klubben skulle behöva en stuga som mötesplats 
och för information och service till medlemmar 
och gäster. Klubben ska fortsatt vara en digital 
golfklubb där vi använder de digitala verktyg som 
erbjuds såsom appar för mobiltelefoner, 
bokningar på nätet etc.  
Målet med ett klubbhus är att det ska vara öppet 
för avrundande socialt umgänge före och efter en 
golfrunda med en fika till självkostnadspris.  
Vi avser att undersöka möjligheter till detta under 
året. 
 

 


