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Verksamhetsberättelse för Saxnäs Golfklubb 2022 

 

Verksamhetsåret 2022 – ett år av Coronapandemi och krig och kriser i världen! 
Coronapandemin har åter blossat upp under hösten. men har inte påverkat golfsäsongen nämnvärt. 

Krigets påverkan på elpriser, samt prisökningar på i princip allt som används för att sköta en 

golfbana, har gjort att priset på våra olika former av spelrätter Inom Golfen har ökat inför 2023. Vi 

har tappat en del av våra medlemmar som kom till under Corona-åren och såväl medlemsspelandet 

som greenfee-spelandet har gått ner, se nedan.  

Vi har kunnat genomföra ett verksamhetsår där vi kunnat spela och träffas, få motion och 

distansumgänge under trevliga former. Vi har dessutom kunnat tävla fullt ut, vilket inte så många 

idrotter har kunnat göra. ”Vi har levt, inte bara överlevt” 

Banstatus och medlemstatus 
Banpersonalen minskades med en anställd 2020 och har legat kvar på den nivån även 2021/2022. 

Detta har dock inte inneburit så många färre skötseltimmar eftersom Owe själv nu lagt mer tid på 

golfbanan än tidigare år. Nu är vår förhoppning att medlemmarna ändå ska stanna kvar inom golfen, 

även om risken för att man väljer bort golfspelet ökar, om privatekonomin blir sämre. 

Saxnäs golfklubb har endast ca 220 kronor/medlem i intäkter årligen medan resten av spelavgifter 

och intäkter går till banägaren. Eftersom klubben inte får nämnvärt högre intäkter av fler 

medlemmar så arbetar vi mera med att ordna aktiviteter för våra medlemmar än att lägga krutet på 

att försöka expandera till varje pris. 

Medlemsantalet uppgick 2022 till 867 medlemmar, en minskning på ca 50 sedan förra året. Vår 

”bottennotering” av medlemstalen var 2019 på 845. Medelåldern är 58 år och handicap-snittet är 

27,6. Under 202 spelades totalt 21 569 ronder (minskning på 2448), varav medlemmar 13 607 

(minskning på 1926) , gäster 4 418 (minskning med 891)   

 

Styrelsearbete och verksamhet under 2022 
Styrelsemöten har genomförts tio gånger under året samt årsmöte med konstituerande möte i mars. 

Höstmötet blev inställt och ersattes med en golfhelg på hemmaplan istället. Styrelsemöten har 

genomförts Coronasäkert med styrelsen på plats där vi följt de antalsrekommendationer som gällt. 

Möjlighet att delta via teams har funnits. Styrelsen har satsat på att informera via medlemsfilmer om 

vad som hänt fortlöpande under året.  
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Klubbverksamheten 
Saxnäs GK har under 2022 att satsa på att ta hand om våra nya medlemmar vi fått under 

pandemiåren. Vi har haft introduktion av nya medlemmar/styrelsemedlemmar. Fokus har varit på 

möten och träffar med träning och golfspel tillsammans med styrelse och funktionärer. Målet har 

varit att så många som möjligt av våra nya medlemmar ska bli sedda, uppmuntrade, och vilja stanna 

kvar i klubben och få möjlighet att bli bättre spelare och trivas med sin golf och med övriga 

medlemmar. 

Alla som i medlemsenkäten under året skrev att de kunde tänka sig att delta i klubbens verksamhet 

inbjöds till en golfhelg på Hemmabanan. Vi spelade golf, diskuterade, trivdes och åt mat i 

restaurangen, och gynnade därmed också banägaren. Medlemsenkäten ”Players 1st” är viktig för vår 

verksamhet och i år har banägaren verkligen tagit del av det som kommit fram och svarat på hur han 

vill tillmötesgå våra förslag och krav under 2023 . 

Tävlingsverksamheten har kunnat genomföras fullt ut under 2022.  Onsdagsgolfen fortsätter och 

möjlighet till niohålsrundor på onsdagsgolfen föll väl ut och har fortsatt under 2022. Vi hoppas att vi 

även kan ta upp spontangolfen igen till 2023. 

Höst- och vår-golf för daglediga pågår under alla onsdagar, då banan är spelbar, såväl före som efter 

högsäsongen. Sun Girls, för daglediga damer, fortsätter att utvecklas och deltagarantalet växer för 

varje år. 

 

Målsättningar med klubbens verksamhet och våra styrdokument 
Vi väljer som vanligt att här presentera de olika dokument som styr vår verksamhet i form av länkar 

på hemsidan. Där finns de tillgängliga och uppdateras kontinuerligt. Styrdokumenten nedan finns på 

hemsidan www.saxnasgolf.se De ligger under Om klubben eller under Medlemmar. 

Styrdokument    Uppdaterade 
Nyttjanderättsavtal. Ingen revidering gjord sedan 2016  2016-06-21 

Handlingsplan Vision 50/50 2022-2024 med Mål och Visioner 2022-01-10 

Säker och Tryggdokumentet 2022   2023-01-16 

Policy, inklusive drogpolicy    2021-03-25 

Stadgar, digitaliserades/moderniserades 2019.   2019-03-20 

GDPR-dokumentet    2018-09-10 

 

Tack till medlemmar och banägare 
Vi i styrelsen vill tacka alla våra medlemmar för året som gått och hoppas att 2023 blir ett bättre år. 

Förhoppningsvis får vi se en stabilisering av världsläget och mer normala elpriser 

Coronapandemin/smittläget i stort är fortfarande tufft men vi hoppas att det klingat av tills 

verksamheten ute på banan kommer igång igen.  Vi ses på banan igen när vintern har släppt taget!  

 

http://www.saxnasgolf.se/
https://saxnasgolf.se/wp-content/uploads/2019/07/Nyttjander%C3%A4ttsavtal-mellan-Saxn%C3%A4s-GK-F%C3%A4rjestaden-golf-2016.pdf
https://saxnasgolf.se/wp-content/uploads/2022/01/Handlingsplan-vision-5050-Saxnas-2022-2024.pdf
https://saxnasgolf.se/wp-content/uploads/2022/01/Saker-och-Trygg-Forening-2022.pdf
https://saxnasgolf.se/om-klubben/
https://saxnasgolf.se/wp-content/uploads/2019/07/Stadgar-underskrivna.pdf
https://saxnasgolf.se/medlemmar/
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Styrelsen har en ständig dialog med vår banägare som utvecklas år från år. Det gemensamma arbetet 

med nya klubblokalen blev ett lyft för verksamheten liksom bygget av ny ”klubbhörna” under tak vid 

restaurangen. Maskinhallen utbyggnad blev ett lyft och nya maskiner har köpts in Nya hallen innebar 

också att skötsel/service av de gamla maskinerna kan göras inomhus under hela året.  

Restaurangen, som nu drivs i egen regi av banägarna, har fått ett stort lyft under 2022 då 

verksamheten skötts av Leif och Sukanya på ett mycket bra sätt. De kommer att arbeta vidare 2023 

och avtalet mellan dem och ägare har fått vissa anpassningar, vilket vi hoppas ska falla väl ut under 

den kommande säsongen. 

Slutord från ordföranden 
Efter ett par år som valberedare, ett par år som styrelseledamot, och nio år som ordförande så slutar 

jag nu till årsmötet. Det har varit en rolig resa men nu är det dags för någon annan att ta över. När 

jag skriver detta så vet jag att valberedningen har ett nytt namn som ordförande ”i rockärmen”. 

Jag är övertygad om att det blir bra och vill önska den nya ordföranden och styrelsen välkomna och 

önska dem lycka till i sitt fortsatta arbete. Jag avstår därför också från att skriva någon 

verksamhetsplan i detta dokument utan det blir upp till den nya styrelsen att sätta målen för 

verksamheten framöver.  /Sune 

 

 

Styrelsen för Saxnäs Golfklubb, 2023-02-14 

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………….. 

/Sune Carlsson. Ordförande  /Ulrika Reje, vice ordförande.  

 

…………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

/Tony Wickenberg, Ekonomi  /Ylva Eriksson. Tävlingskommittén 

 

…………………………………………………………… ………………………………………………………………. 

/Staffan Smedfors, juniorverksamhet /Anneli Segerdahl, Utbildningsfrågor 

 

…………………………………………………………… ……………………………………………………………….  

/Ingrid Wennebo, sekreterare /Lars Nordén.  Regler och handicap 


