
VERKSAMHETSPLAN STK 2022 - 2026 
 
BAKGRUND 
 
I ambitionen att tillhöra en av Sveriges mest attraktiva mötesplatser för ”tennis och 
andra racketsporter” krävs investeringar i verksamhet, banor och anläggning. 
Detta måste planeras med stor noggrannhet och väl förankras bland STK´s alla 
medlemmar. 
Kommunikation till klubbens medlemmar ska ske med denna Verksamhetsplan som 
grund. 
 
 
VISION 
 
STK ska genom ständig förbättring och utveckling som går i takt med bygdens 
utveckling erbjuda medlemmar och gäster en anläggning av rang. 
 
 
VARUMÄRKE 
 
Bevara anläggningen genuina atmosfär och naturvärden. 
Vara en naturlig mötesplats för ”tennis- och racketvänner” samt boende i 
Skummeslöv och dess närområde. 
Värdesätta ”tennisens och andra racketsporters” tradition och kvalité. 
En klubb för alla generationer. 
 

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 
 
STK ska lämna efter oss en anläggning med större värden än den vi övertagit. 
STK ska verka för att atmosfären i klubben präglas av öppenhet, vänlighet och 
respekt för varandra. 
STK ska bedriva en aktiv och bred verksamhet med syftet att stärka klubbens 
framtid. 
 
 
EKONOMI 
 
Skapa förutsättningar för STK´s långsiktiga mål och för att ha tillräcklig ekonomisk 
beredskap ett uthålligt krävs överskott på ca 4% av STK´s omsättning. 
 
Större investeringar som kräver lån ska kunna återbetalas under en period  
av max 10 år. 
 
 
 
 
 
 
 



STRATEGISKA HUVUDOMRÅDEN 
 
MEDLEMS och KLUBBVERKSAMHET 
Detta ska vara en operativ grupp med tydliga ansvar, mål och ansvarig 
 
- Medlemsenkät ska mailas ut till samtliga medlemmar omgående 
och samtidigt ska information inhämtas om våra medlemmar 
- Aktivitetskalender ska upprättas över möten, arbetsdagar, sociala aktiviteter, 
tävlingar mm 
- Enkla nyhetslemsbrev ska mailas ut medlemmarna 
- Sociala medier Facebook mm 
- Ungdom-, dam- och herr-träningsverksamhet 
- ”Prova-på” dagar 
- Blixt-turneringar 
- Samarbete med andra klubbar 
- Öka tillgängligheten och förlänga säsongen 
 
 
TÄVLINGS och TRÄNINGSVERKSAMHET 
Detta ska vara en operativ grupp med tydliga ansvar, mål och ansvarig 
 
- Fortsätta utveckla Skummeslövspelen inkl egen tävlingsledare 
- Bli en del ”sommar-tour” tävlingar 
- Ungdom-, dam, herr och tävlingsverksamhet 
- Utveckla marknadsföring mot lägerverksamheten och samverka med lokala aktörer 
inom hotell-näringen. 
- Samarbete med andra klubbar 
- Utveckla sponsorverksamheten 
 
 
BANOR och ANLÄGGNINGEN 
Detta ska vara en operativ grupp med tydliga ansvar, mål och ansvarig 
 
- Utveckla kioskverksamheten 
- Utveckla anläggningen genuina atmosfär och naturvärden - Arkitekt kontaktas 
- Upprätta en plan med budget för underhåll och uppgradering av anläggningen 
- Ta höjd för framtida högre kostnader avseende drift och skötsel 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING  
 
Syftet med detta dokument är att medlemmar och styrelse är överens om mål, 
prioriteringar och grundläggande värderingar. 
 
Samtidigt är förhoppningen att fler medlemmar ska bli delaktiga och att detta leder 
till diskussioner om nya idéer samt tankar. 
 
 


