
Vision:
“En golfupplevelse i 
Höga Kusten som ger 
mersmak för alla”



VERKSAMHETSIDÉ Hos oss ska alla känna sig 
välkomna.
Medlemmar, såväl som gäster, 
ska uppleva glädje och 
gemenskap på en familjär och 
naturskön golfanläggning.
Här är golf både idrott och en 
social aktivitet.

VERKSAMHETSIDÉ



VÅRA VÄRDEORD

Passion - glädjen att spela golf
Gemenskap - värmen och samvaron på en
familjär anläggning
Kvalitet - ständig förbättring och utveckling



VÅRA STRATEGIER
● Skapa attraktiva boendepaket för gäster 

som spelar på anläggningen.
● Att hela anläggningen utvecklas hållbart och 

håller hög kvalitet.
● Att kommunikation och marknadsföring 

utvecklas i enlighet med klubbens mål 
och med hänsyn till olika behov.

● Att klubben har en organisation som främjar 
utveckling.

● Att klubben behåller och attraherar fler 
medlemmar och gäster.

● Att klubbens anställda och medlemmar är 
aktiva och engagerade.



DETTA HÄNDE 2022



Diplom

Örnsköldsviks GK Puttom
28 november 2022



Adress: Skansbron 7, 118 60 Stockholm.
Telefon: 08-622 15 00. E-post: 
info@golf.se
Internet: www.golf.se

Slutbild. Ingen text eller bild/foto/ikon ska läggas på denna sida.
Ändra e-postadressen till din egen om du vill (Visa > Bildbakgrund > ändra texten på den bilden)

STORT GRATTIS!
Lena.lindstrom@golf.se
070-394 9578



Avslag från arvsfonden ☹

Fått 250 000 av Sisu 🤩

Lagt en budget på 2,7 
miljoner där vi själva stod 
för upp till 30%. 

Projektet fortsätter, men i 
lägre tempo

VÄGAR OCH TEE 41



SIMULATOR

Lite stats på spelade 
rundor, träningar, 
grönt kort, pengar in 
osv

SIMULATOR

● Årskort introducerat
● En till Trackman inköpt 
● Mer träning och tävling i år
● Verksamheten igång



● Grävmaskin och 
tillbehör inköpt ca 
600.000 kr

● Rangebollar 25.000 kr
● Golfbilar uppdaterade 

med nya batteripack till 
2 bilar

● Robotklippare 65.000 kr

INVESTERINGAR



2022
Utförda Insatser 

Breddat diket 
och lagt i nya 
trummor



Fräst och 
utjämnat tee 
48, hål 5

2022
Utförda Insatser



Nya teeskyltar 
och översikt 
vid kansliet

2022
Utförda Insatser 



Test av nytt 
signalsystem 
på hål 11

2022
Utförda Insatser



Besprutning 
mot ogräs 
fairways

2022
Utförda Insatser



● Bark i dungen mellan 1 och 4
● Bytt trumma hål 10 samt byggt övergång 

till maskiner
● Anvisningsdike höger sida hål 1
● Dränering vänster sida green hål 16
● Gallrat dunge hål 18
● Tagit bort kullen på hål 18
● Fått igång sandpåsesystemet till 

fairways
● Arbetsdag på hösten 
● Dressat mer än någonsin mm mm  

2022
Utförda Insatser 



MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN 
PLAYERS 1:ST













● Förfinad budgetprocess
● Samarbete kommittéer
● Nattgolf x 2
● Industrigolfen



2023 OCH FRAMÅT



PUTTOM 365
Vad händer om vi ser vår 
verksamhet som något som pågår 
året runt? 

● Nytt boende för uthyrning året runt
● Simulator
● Shop
● Skidspår
● Naturupplevelse
● MERA!



ÅRETRUNTBOENDE

Fyra(?) nya stugor med kök/pentry, 
dusch toa. 4 bäddar/stuga. 

Efterfrågan på boende är stort, både 
från fabriken, turister och golfspelare. 

Investering på 2,5 miljoner skulle lågt 
räknat ge ett nettotillskott i kassan 
redan år två. 

Ger oss helt andra möjligheter att sälja 
golfpaket, konferenser och få en intäkt 
under vintern. Bra för restaurangen.



ROBOTGRÄSKLIPPARE
● Klippt både ruff och fairway
● Billigare i drift
● Lägre reparationskostnader
● Bättre gräskvalitet
● Jämnare kvalitet
● Fortsatt satsning 



Projektet fortsätter, men i 
lägre tempo och i egen 
regi. 

Vår nya grävare kommer 
vara till stor hjälp för att 
genomföra förändringen

TEE 41



Föredragningslista Höstmötet
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2022
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– en ledamot för en tid av ett år
– tre ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.



Valberedningens förslag till 2023 - Höstmöte 7
ORDFÖRANDE Markus Sandin 1 år Omval

LEDAMÖTER         Margareta Bylin      1 år Omval
                                  Anna Forsberg        2 år Omval

Mattias Persson 2 år Nyval
Martin Vedin 2 år Nyval
Jonas Johansson     Ett år kvar
Elisabeth Wallenberg         Ett år kvar

SUPPLEANTER   Åke Holmgren      1 år    Omval
                                  Caroline Lind      1 år    Omval

REVISORER         Kerstin Norberg     1 år     Omval
                                 Urban Ulander      1 år     Omval

REVISORSSUPPLEANTER Sven Olsson            1 år       Omval
                                 Tony Tjärnlund       1 år     Omval



Föredragningslista Höstmötet
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2022
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– en ledamot för en tid av ett år
– tre ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.



Förslag årsavgifter 2023 - Höstmöte 8

Maxbelopp för familj idag 11 000 kr. Förslag 2023: 12 500 kr



Föredragningslista Höstmötet
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2022
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– en ledamot för en tid av ett år
– tre ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.



JULI

Klubbmästare 2022
Damer: Åsa Heldestad, 176 slag
Herrar: Gustav Heldestad, 152
Herrar 21: Noach Flarke, 174
Herrar 40: Petter Hägglund, 155
Damer 50: Åsa Heldestad, 176
Herrar 50: Torbjörn Rosén, 169
Herrar 60: Per-Åke Sundqvist, 85
Herrar 70: Ivan Hellström, 78



Golfhallen 2022/2023

Abonnemang för hela 
vintern på Trackman:

● 3 000 kr för vuxen
● 1 800 kr för junior



SEPTEMBER

Hösten gör entré på allvar 
och rikligt med regn gör 
att banan till och med 
måste stängas några 
dagar. 

Säsongens 10:e och sista 
Grönt kort-grupp tar 
examen.



2021-2023

Bli 1000 medlemmar och 
behålla den nivån

Öka ambassadörspoängen till 
80 (75) i Players 1:st

Beläggningen av gästnätter ska 
vara minst 50% 

“En golfupplevelse i Höga Kusten 
som ger mersmak för alla”


