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Inledning
Lördagen den 12 november samlades 36 föreningsmedlemmar från Köpings
golfklubb för att fortsätta arbetet med att utveckla föreningen, genom att revidera den
befintliga verksamhetsplanen inför säsongen 2017.

Värderingar som vi vill kännetecknas av
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glädje
Gemenskap
Mångfald
Synas
Alla ska känna sig välkomna
Klubbkänsla
Alla ska komma till tals
Bra bemötande
Ordning och reda
Lojala medlemmar
Demokratisk värdegrund
Transparens
Utvecklar verksamheten för framtiden
Lönsamhet
Stolthet
Allas lika värde
Bredd och elit lika välkomna
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Föreningens ”Nuläge”
Styrkor
• Ny och kvalitativ bana
• Välutbildad och bra Pro
• Professionell och kompetent
greenkeeper
• Ny restaurang
• Flera duktiga ungdomar
• Bra kompetens inom klubben
• Tydliga arbetsgrupper
• Viljan av att utvecklas
• Vi ligger bra till rent geografiskt
• Trogna medlemmar
• Lojala samarbetspartners
• Vi är miljöcertifierade
• Ökad marknadsföring
• Ökar antalet medlemmar
• Ökar antalet greenfeegäster
• Mer positiva medlemmar
• Fler engagerade medlemmar
• Aktivt ideellt arbetande medlemmar
• Stilrena trycksaker, skyltning och
marknadsföring

Svagheter
• Rekrytering av yngre
• Träningsmöjligheter delvis
• Kommunikationen (internt)
• Ej handikappanpassade
• Ekonomin
• Klubbhus
• För få frivilliga
• Städning av faciliteterna på klubben
• Medlemmarnas nyttjande av
restaurangen

Hot
• Grupperingar
• Sämre engagemang
• Otrevlig jargong bland medlemmar
• Klubbens ekonomi
• Lågkonjunkturen i samhället påverkar
oss
• Konkurrens med andra banor
• Konkurrens med andra idrotter

Möjligheter
• Utveckla organisationen tex anställa en
klubbchef
• Utveckla vår produkt
• Rätt person på rätt plats
• Ny stark marknadsföring, nyhetsbrev,
hemsidan & Facebook
• Nya golfpaket
• Vårt varumärke
• Nytt upplevelsepaket
• Nya medlemmar
• Ny bana efter ombyggnationen
• Nytt go i klubben
• Bättre ekonomi genom nya banan
• Samverkan mellan grupper/kommittéer
• Golfvärdar
• Fadderverksamhet
• Ökat samarbete med andra klubbar
• Medlemsägd Golfklubb, medlemmar får
vara med och bidra till utvecklingen av
klubben
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Arbetsbeskrivningar för föreningens kommittéer
Tävlingskommittén
• Organisera tävlingar
• Locka fler att tävla, val av tävlingsformer
• Marknadsföring
• Samarbete med andra kommittéer
• Möte med VGF (ca 2 gånger per år)
• Utbildning, t.ex. GIT, tävlingsledning
• Ungdomstävlingar
• Regelbundna Kommittémöten

Medlemskommitté
• Alla ska trivas må bra i föreningen
• Alla nya skall känna sig välkomna
• Faddrar
• Aktiviteter året om
• Golfvärdskap
• Värva nya medlemmar
• Utbildningsverksamhet för både juniorer
och vuxna
• Juniorverksamhet
• Hjälpa medlemmarna att bli bättre golfare
• Info på hemsidan
• Regelbundna Kommittémöten och
samordningen mellan sektionerna

Marknadskommittén
• Reklam och marknadsföring
Nya foldrar
Nybörjarkurser
Annonser
Svensk golf
Golfguiden
Lokala tidningar
Annons hemsidan
• Information nyhetsbrev, hemsidan &
Facebook
• Sponsorkontrakt
• Presskontakter
• Regelbundna kommittémöten

Anläggningskommittén
• Banutveckling
• Miljöarbete
• Underhåll av klubbens fastigheter
och övriga delar av anläggningen
• Regelbundna kommittémöten och
samordningen mellan sektionerna
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Rättesnöre för kommittéerna

Tävlingskommittén
• Sammankallande av ansvarig
• Boka in 6 fasta mötesdatum,
kommittémöten på klubben
• Sekreterare för mötet som
dokumenterar
• Dagordning samt protokoll
• Handlingsplan

Medlemskommitté
• Sammankallande av ansvarig
• Boka in 6 fasta mötesdatum,
kommittémöten på klubben
• Kallelse e-post/hemsida där var
och en svarar ja eller nej
• Alla ska göra något i kommittén
(äga frågor)
• Protokollförda möten
• Demokratiska beslut
• Handlingsplan

Marknadskommittén
• Sammankallande av ansvarig
• Boka in 6 fasta mötesdatum,
kommittémöten på klubben
• Sekreterare som skriver protokoll
• Arbetsfördelning
• Meddela sin närvaro/ frånvaro
• Gruppmöten sponsorgruppen och
informationsgruppen
• Handlingsplan

Anläggningskommitté
• Sammankallande av ansvarig
Kallelse via w-post + hemsida
• Boka in 6 fasta mötesdatum,
kommittémöten på klubben
• Lista på vilka som ingår
• Protokollförda möten
• Tids och aktivitetslista
• Tydliga ansvarsområden
• Rätt kompetens
• Inga sidoprojekt
• Möte på klubben
• Handlingsplan

Kommittéerna fick i uppgift att ta fram en handlingsplan för 2017, planen bygger på
vilket mål kommittén sätter upp.
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Handlingsplaner för Köpings Golfklubbs kommittéer 2017
Tävlingskommitté
Mål 1: Utveckla tävlingsverksamheten på klubben
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra det?

När ska det vara
klart?

Organisera
tävlingssäsongen

Se över tävlingssponsorerna och
övriga tävlingar och räkna ihop
antal priser/ prisbord som
behöver ordnas fram till nästa
säsong.

Gunnar Larsson och Lena With

28 nov 2016

Kontakta sponsorerna och hör
om de vill fortsätta att ha
tävlingen samt om de är nöjda
med spelformen eller om de vill
ändra ngt) och gör en lista på
tävlingar som saknar prisbord.

Gunnar Larsson och Lena With

12 nov 2016

Se över och gör ett
tävlingsschema för säsongen
2017
(Klubbtävlingar, Företagsgolf,
Seniorgolf, SPF-golf, VGF-serier,
Juniortävlingar)

Gunnar Larsson

20 Feb 2017

Gör ett arbetsschema för alla
som ska hjälpa till i
tävlingssektionen under
säsongen
Gå igenom i december (varje år)

-Gunnar Larsson

mars

Gunnar Larsson

31 jan 2017

Skicka till VGF

Gunnar Larsson, Ola Welander

1 april 2017

Gunnar Larsson, Jöran Flood

1 maj 2017

Kontrollerar detta 18april
Lena With /Peter Gustavsson

1 juni 2017

Årsrevision av
medlemmars hcp
Ta fram lokala
regler
Markera
sidovattenhinder,
banans gräns m.m.
Golfveckan, v 30

Information om
klubbens tävlingar

Info på hemsidan
Egen affisch
Nyhetsbrev
Info på hemsidan
Affischering vid klubbhuset
nyhetsbrev

Lena With
Lena With och Peter Gustavsson
Receptionspersonal
Lena With

15 april 2017
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Mål 2: Öka antalet aktiva i tävlingskommittén till 20 personer 2017
Utbilda
tävlingsledare

Revidera en arbetsbeskrivning
för tävlingsledare (Se bilaga B
Tävlingsinstruktioner för
tävlingsledare)

Gunnar Larsson och Lena With

12 nov 2016

Annonsera i nyhetsbrevet

Lena With

20 okt 2016

Maila information till alla
medlemmar

Lena W skickar information till
Birgitta att vidarebefordra till alla
medlemmar via mail.

12 Nov 2016

Personligen informera andra
medlemmar.

Alla i tävlingskommittén

kontinuerligt under
säsongen 2017

Erbjuda TLR Intro (grundkurs i
tävlingsledning) varje år på
Hösten, för att fortsätta att få fler
aktiva medlemmar som
tävlingsledare.

Lena With kontaktar VGF.
Gunnar Larsson håller i kursen på
Hotell Scheele.

12 Nov 2016

Erbjuda TLR 1
(fortsättningskurs) varje vår.
Kursen ges även på andra
klubbar där våra medlemmar kan
gå den.

(Ny ansvarig för
Tävlingskommittén ska väljas
senast under hösten 2017)

(2018)

Dec 2017
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Medlemskommitté
Mål 1: Nå 900 medlemmar efter säsongen 2017
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det
vara klart?

Erbjuda startpaket för
nybörjare

Samarbeta med PRO Michael Rahmqvist
Annonsera i lokalpress

1apr 2017
1 apr 2017

Utveckla damgolfen på
klubben mot det
långsiktiga målet 50/50

Planera och organisera för ett seminarium för alla
medlemmar i vision 50/50, ev med Arboga
Golfklubb.

Anders Montelius/
Klubbchef
Anders Montelius
Berit Ryding

(Arbeta för att 50 % av
medlemmarna i
klubben, både
medlemmar i styrelse
och kommittéer är
kvinnor)

Marknadsföra damgolfen under vårens ”Tjejkväll
på stan!” med putting tävling med godisvinst.
Checklista: putter, puttmatta, golfboll, godis,
affischer damgolf. Kontakta centrumledaren för
plats under kvällen. Vid Nu & Idag.

Berit Ryding/ Lena
With
(ev. tjejjuniorer)

2017

Utveckla serielagsträningarna samt
serielagsuttagningar för damer. Fortsätta det vi
påbörjade under sommaren 2015.

Maria Pennerborn
Johanna
Zetterlund

30 apr 2017

Dela ut klubbens affischer, samt Golfens dagaffischer till medlemmar, att sätta upp i butiker
m.m. i sitt närområde. Ska finnas att tillgå vid
städdagen.

Berit Ryding/ Peter
Gustafsson

1 apr 2017

Presentera klubbchef/ Köpings GK vid
frukostmöte/ morgonsoffa med Julia Rosqvist.

Berit Ryding/ Lotta
Alveheim

2017

Klubben säljer bildekaler för att synas mer.

Peter Gustafsson

1 apr 2017

Klubbchefen undersöka möjlighet till- och initiera
nya samarbeten med olika föreningar och
verksamheter ex:

Lotta Alveheim

2017-2018

Marknadsföra klubben
mer lokalt i Köping,
Arboga och Kungsör
Affischer finns att
hämta i receptionen
från vårens städdag!

Planera och
organisera för att
starta upp NYA
SAMARBETEN för att
NÅ NYA
MÅLGRUPPER

Under året 2017

PRO
SPF
Husmodersföreningen i Köping. Ex erbjuda
reducerad lokalhyra (konferensrummet) för att
locka damerna att komma ut och se klubben m.m.
Daglig verksamhet för integration (för personer
med funktionsnedsättningar m.m.) tex en
förmiddag/ v under ett visst antal veckor, (3-4v åt
gången) och då träna golf/ äta lunch tex 10:0014:00 .En ansvarig ledare från klubben tex PRO.
Daglig verksamhet på vintern! Verksamhet i
restaurangen för den är handikapp anpassad! Inkl
lunch/ fika tex Catering från Gillet för att kunna
erbjuda mat/ fika även på konferens mm.
Julbord. Konferens med julbord m.m.
Strokeputtarna, strokepatienter träna och äta
lunch 1-2 ggr/ v under sommaren (anlita PRO)
eller helst 4st Veteraner på klubben som
tillsammans med Lotta planerar och leder detta.
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Veteranerna instruerar på puttinggreen osv, Lotta
kontaktperson.

Arrangera Golfens Dag
20 maj
Informera nybörjare
om möjligheter och
engagemang i
Köpings Golfklubb

Planera och spela in
en välkomstfilm för
nya medlemmar
Förslag för markering i
GIT-systemet för att
visa tillgänglighet för
Fadderrond.

SFI/ Integrationsarbete. Lotta bjuda in SFI att
komma tex tre ggr (bussa ut vuxna) att komma och
Prova På Golf, samt äta lunch/ Fika i
restaurangen. Anlita PRO och Lotta hälsar
välkomna mm.
Ansöka om bidrag för Integration till sommaren
2018.
Anmäla klubben till Golfens Dag
Planera, marknadsföra och engagera minst
4personer att hjälpa till under dagen.
Få information från Michael Rahmqvist om när
Gröna Kortet kurserna har teori utbildningen, så att
ngn ur medlemskommittén kan komma och berätta
om klubben.
Skapa ett schema för vem som informerar på vilket
datum.
Skapa en mall för ”tal-manus”.
Vad man har för rättigheter och möjligheter som
medlem i klubben.
Kontakta Svenska Golfförbundet och pusha på
Berit Rydings Förslag om markering i GITsystemet för att påvisa Faddertillgänglighet vis spel
på banan.

Lotta Alveheim/
Lena With

Berit Ryding

20maj 2017

Klubbchef/ Michael
Rahmqvist/ Berit
Ryding

Löpande 2017

Berit Ryding /
Medlemskomm.

-15mars

Berit Ryding/ Lena
With/ Peter
Gustafsson
Berit Ryding /
Klubbchef

Dec 2017
2017-2018

Mål 2: Utveckla juniorverksamheten på klubben
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?
Lena With och alla
ledarna

När ska det vara
klart?
3okt 2016

Skapa ett
översiktsschema för
säsongens barn och
ungdomsverksamhet
för 2017

Ta hjälp av Mikael Lundén, Juniorkonsulent SGF.
Skapa en handlingsplan.

Mikael Lundén ihop
med alla
juniorledare vid ett
möte i januari.
Lena/ Juniorledarna

26 Jan 2017

Gå igenom med tävlingskommittén vilka tävlingar
vi kommer att bli tilldelade för juniorerna (Scandia/
Västmanlandsserien pojkar/flickor)

Lena With med
Gunnar Larsson

Dec 2016

Planera in uppstart och avslutningar för alla
grupper
(Ca 4 sociala träffar/ år)
Klubbtävingar 3st under v.27-28-29
Informera juniorgrupperna om tävlingarna
Informera juniorerna och deras föräldrar om
tävlingar och anmälan, samt ev åka med på
tävlingar.

Lena With /Alla
ledare

Feb 2017

Tävlingskommittén
Ledarna
Mikae / Oskar/
Daniel/ Johan

Feb 2017
April 2017
Mars 2017
Föräldramöte

Gå igenom vilka träningsgrupper vi kommer att
ha. Utvecklingstrappan.
-Planera och organisera för 2st dagsläger
A) ”Golfäventyret”

15 Feb 2017

B) Dagsläger för Juniorerna

Anordna interna
tävlingar
Delta i Skandia Cup,
DM, KM och
Västmanlandsserien
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Öka antalet aktiva
juniorer i träning/
tävling med minst 20
ungdomsmedlemmar

Öka antalet aktiva
tjejer i träning/ tävling

Sponsrade priser till
prisbord vid tävlingar
eller dagsläger
Bygga och
implementera
”GOLFÄVENTYRET ”
30-bana och 50-bana
Marknadsföra
Barn och Ungdomsverksamheten

Söka bidrag för
Juniorverksamhetens
olika områden

Juniorträningar ska erbjudas anpassade för både
nybörjare och mer avancerade

PRO Mikael
Rahmqvist/ ledarna

Jan 2017

Golfäventyret 5-10år

Lena/ Roger/
Susanne Öhman

1 nov 2017

Vårda samt vara aktiva via juniorverksamhetens
hemsida samt Facebook sida.

Alla ledare samt
Mikael Rahmqvist

Hela säsongen
2017

”Fadderverksamhet”, fråga mer avancerade
juniorer om de kan hjälpa till vid träningar för att
inspirera och skapa kontakter mellan juniorerna.
Fortsätta att erbjuda en träningsgrupp speciellt
riktad till tjejer i åldern 12-18år

Lena With/ Mikael
Rahmqvist samt
alla ledare
Johan Björkdahl ,
Peter Gustavsson,
Kicki Blomstedt

Affischera med tjejjunioraffischer på
Scheeleskolan och Karlbergsskolan.

Peter Gustavsson
Tjejjuniorerna

1maj 2017 (innan
skolavslutningen)

Delta i Golftjej Västmanland dagsläger

Johan Björkdahl

Juni 2017

Se över ett ev samarbete med Arboga GK
”Tjejsatsning”
Bio biljetter (fribiljetter 5st vid tävlingar)

Lena With,

Sept 2016

Övriga blandade priser
Ta reda på vad vi behöver göra för att skapa
dessa banor

Ledarna
Lena With

Feb 2017
1april 2017

Kostnadskalkyl

Lena With/ Johan
Björkdahl
Lena With
Lena With

1 mars 2017

Sök bidrag ur idrottslyftet och SGF
Reklamfilm Västmanlands Television
Skapa en aktuell Affisch

Lena With och
Peter Gustavsson

Affischera i Köpings träningsanläggningar och
mataffärer/ Ungdomsgården/ skolorna

Lena With/ Roger
Burström/ Johan
Björkdahl/ Oskar
Einan/ Daniel
Nylund

Dela ut flyers på Barnens dag i augusti

Lena With / juniorer

Tag med Golfäventyret och marknadsför det med
skylt och material som behövs på ”Prova på Dag
på Krillan”, Barnens dag m.m.

Lena With/
Susanne Öhman ev
Juniorer 2st

Annonser i tidningarna
Idrottslyftet DF
Integrationsmedel för inköp av material till utlåning

Marknadskommitt.
Lena With/ Marie
Persson

Juniorlyftet -Skandia läger
Klackbergsstiftelsen stipendium (höstläger)
Sommarlovsaktiviteter Köpings Kommun
Bergslagslyftet –Golfäventyret i skolan
Sparbanksmiljonen

Lena With

Hela säsongen
2017
1 nov 2017

15 Feb 2017
15Feb 2017
Mars 2017
Augusti 2017

Aug 2017

1 April 2017
25 Feb
15 Feb
24 maj
Senast 15maj
Senast 24/2
Senast 1 mars
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Engagera fler föräldrar
(blivande ledare/
hjälpledare)

Engagera juniorer att
hjälpa till med
Golfäventyret
Engagera juniorer att
hjälpa till med
juniorträningar/ läger
Göra iordning
Juniorrummet
ytterligare
Inventera
träningsredskapen
Utbilda ledare i GL1
Golfäventyret
Kläder till ledare/
juniorer
Luncherbjudande för
juniorer i restaurangen
på klubben
Försäljning av ett
matlotteri
Försäljning av Bildekal
”Jag stöttar
Juniorerna”

Ta hjälp av Juniorkonsulent Mikael Lundén på
SGF för att få förslag på nytt arbetssätt/
gruppindel./ Föräldramöten samt
Föräldrautbildning

Lena With, samt
ledarna pratar med
föräldrarna under
säsongen

April 2017

Engagera 10 föräldrar att hjälpa till under ett par
timmar vardera vid våra dagsläger.

Lena With (på
föräldramöte
informera, föräldrar
skriver upp sig)

Maj 2017

Engagera 2 föräldrar att hjälpa till som hjälpledare
i juniorgruppen
-Fråga juniorer på klubben: William Hirvelä, Theo
Söderqvist

Oskar Einan/
Daniel Nylund
Lena With

Okt 2017

Fråga juniorer: William Hirvelä, Tilde Björkdahl,
Theo Söderqvist

Lena With

1mars 2017

Sätta upp tavlor på aktuella Golfproffs
Sätta upp nya Gardiner
Städa ur kylskåp och micro
Samla alla träningsredskap på ett ställe
Se över vad vi har, skriva en lista, samt skriva ett
förslag på önskemål om inköp
Gå kursen GL1
Lena With/ ev.Susanne Öhman/ Roger Burström/
Theo Söderqvist
Prata med Michael Rahmqvist

Lena With /Peter
Gustavsson
Juniorer
Michael Ramqvist/
Lena With

April 2017

Michael Rahmqvist

Jun 2017

Lena With/
styrelsen
Lena With

15Feb 2017

Lena With

15Feb-1/7-2017

Lena With och
Peter Gustavsson

15 Feb 2017
(säljs Hela året)

Be styrelsen att se över detta med Gillet
Lena säljer på Kick Offen/ Årsmöte samt på
Föräldramöten osv lotter för 20kr/st
Receptionen säljer bildekaler och intäkten går till
juniorverksamheten
Marknadsför detta i Nyhetsbrev/ på hemsida osv

1 mars 2017

Februari 2017

15 April 2017

Mål 3: Utöka utbudet av utbildningar för våra medlemmar
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det
vara klart?

Ordna en regelkurs
under säsongen 2017
för medlemmar
Registrering av
Lärgrupper till SISUmedel
Uppföljning av
nybörjare som tagit
gröna kortet.

Kontakta Gunnar Larsson

Berit Ryding

Säsongen 2017

Boka in Mats Wennberg för en eller flera
informationsträffar angående registrering av SISU
Lärgrupper.
Ta fram ett uppföljnings dokument/ brev, med
information om namn och telefonnummer till
ansvariga för att hjälpa till med fadderverksamhet.
(För Mikael Rahmqvist att dela ut vid Gröna kortet
kursernas slut)
Samla in intresserade faddrar
Annonsera i nyhetsbrev
Namnlista på hemsidanObs: Städavgiften är
betald om du deltar som fadder.

Berit Ryding/ Lena
With

2017

Gun Risberg har ett
utkast

31 maj 2017

Förbättra
fadderverksamheten

Mikael Rahmqvist
Leif Gimberger
Lena With/ Klubbchef
Leif Gimberger

Hela säsongen
2017
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Mål 4: Skapa sociala tillställningar för att öka samhörigheten bland medlemmar
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det
vara klart?

Arrangera en
avslutningskväll på
lördagen under
Golfveckan

Involvera klubbchef för att få en bra avslutning på
Golfveckan, i form av en klubbkväll.

Klubbchef/ Berit
Ryding

V.32

(Prata med Restaurangen om att de arrangerar
kvällen med en trubadur och buffémat!)

Mål 5 Kvalitetssäkra medlemskap och utnyttjandet av banan
Fortsätta genomföra
våra greenfee
kontroller på banan.

Utveckla golfvärdskap
på klubben

Ta fram ett arbetsschema över säsongen.
Genomföra medlemskontroller (ta med
medlemsregistret).
Ta fram bag-brickor för olika medlemskap
Engagera golfvärdar under juni-jul och aug
(08:00-15:00)

Berit Ryding och
övriga i alla
kommittéer

Under hela
säsongen 2017
efter uppgjort
schema.

Peter Gustafsson
Klubbchef

1apr 2017
2017 -2018

Ta fram ett arbetsschema över säsongen.
Skapa tydliga instruktioner över arbetsuppgifter,
omtanke, trevnadObs: Städavgiften är betald om du deltar som
golfvärd.
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Marknadskommittén
Marknadskommittén: Anders Montelius, Peter Gustavsson, Lotta Alveheim och Lena With
(marknadsföring juniorer).
Sponsorgruppen: Anders Montelius, Lars Fernström, Mats Ekberg och Thomas Andersson.

Mål 1: Nå 5000 greenfeegäster och 500 gästnätter
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det
vara klart?

Nya foldern
uppdateras
Utveckla hemsidan

Samarbete med RINK

1 april 2017

Facebook-kampanjer

Vårkampanj, banan har öppnat, stugpaket och
greenfeegäster.
Sommarkampanj, reducerad greenfee under juli
månad.
Höstkampanj, greenfee+lunch.

Anders, Lotta,
Peter
Anders, Lotta,
Peter
Anders, Lotta,
Peter tar fram
förslag till
kampanjupplägg,
målgrupper och
budget
Anders, Lotta

15 april 2017

Anders

21 februari 2017

Anders, Lotta
Anders, Lotta

1 april 2017
21 febr. 2017

Anders
Anders, Lotta
Lena W.

21 febr. 2017
15 mars 2017
20 febr. 2017

Anders, Lotta och
Stefan P.

31 mars 2017

Annonsera

Förbättra våra
golfpaket och
marknadsföra dessa
Fastställa
upplevelsepaketet och
marknadsföra det
Utveckla samarbete
med Arboga GK ang.
gemensam
marknadsföring mm.

Samarbete med RINK

Västerås Tidning, golfbilagan.
Tidningen Svensk Golf och Golfguiden. Utreda om
vi ska återuppta annonseringen 2017. Förslag
lämnas till styrelsen.
Annonsering i specialtidningar, ta in offerter
Se över priserna på paketen. Förslag lämnas till
styrelsen
Förhandla med Dan, Hotell Gillet ang.
Golfrestaurangens priser för frukost, lunch och
middag som ingår i paketen.
Styrelsen ska ta beslut.
(Foldern, hemsidan, Facebook).
Stämma av med flygklubben ang. fortsatt
samarbete.
Möte med ordförande i Arboga GK

1 april 2017
1 april 2017
1 juni 2017
1augusti 2017

Mål 2: Nå 900 medlemmar efter säsongen 2017
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det
vara klart?

Annonser

Anders, Lotta

1 april 2017

Startpaket för
nybörjare

Annonsera i lokalpress, Bergslagsbladet och
Magazin 24 om våra startpaket för nybörjare
Beslut i styrelsen ang. priser
Samarbeta med PRO Michael Ramquist

Anders

17 januari 2017

Ungdomssatsning

Möte med medlemskommittén, juniorsektionen

Anders, Stefan P.

1 mars 2017

Utveckla hemsidan

Samarbete med RINK

1 april 2017

Öka marknadsföringen
lokalt

Medlemskommitten/ Juniorsektionen marknadsför
golfen under tjejkväll på stan.
Juniorverksamheten marknadsför sig under
”Barnes dag”,

Anders, Lena,
Peter
Berit Ryding /
Lena With
Lena With

15 april 2017
Under säsongen
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Sälja bildekaler på kommittémöten och i
Receptionen.

Reception/ Lena
With

Hela säsongen

Prova-på-kvällar, bjuda in personalen på våra
större sponsorföretag.

Anders, Lotta,
Michael Ramquist

Hela säsongen

Prova-på-golf /Golfäventyret på rangen v.27-28
samt kvällstid på Kråkbacken (Integration)

Lotta Alveheim/
Theo Söderqvist/
William Hirvelä

v.27-28 samt tis
v.29

Mål 3: Öka sponsorintäkterna till 500 000kr
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det
vara klart?

Utveckla vårt
Sponsorupplägg

Sponsorgruppen tar fram förslag för beslut i
styrelsen.
Ta fram en folder med våra olika sponsoralternativ.

Anders

15 mars 2017

Anders, Lotta,
Peter

1 mars 2017

Planera sponsorevent med intressanta föreläsare.
Skicka ut inbjudan till våra sponsorer

Anders, Lotta
Anders, Lotta.

1 april 2017
15 maj 2017

Aktiva kontakter med våra sponsorer.
Avtal ska förnyas med sponsorer som har 1årsavtal.

Sponsorgruppen
enligt lista.
Anders, Lotta.

15 mars 2017

Sponsorgruppen kontaktar presumtiva sponsorer.

Sponsorgruppen
enligt lista.

1 april 2017

Arrangera
sponsortävling i
början på juni 2017
Klubbens sponsorer

Nya sponsorer

15 mars 2017
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Anläggningskommitté
Mål 1: Förbättringar banan
Vem ska göra

När ska det vara

det?

klart?

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Lägga hybridgräs på

Torva av befintligt, jämna till

Magnus +

hål 4.

samt lägga i hybridgräset.

banpersonal

Reparera stängslet på

Kapa av befintligt och stoppa

rangen.

ner rör.

Göra iordning
områden vid 4, 5 och
7:an

Sätta upp nya
papperskorgar

Maj 2017

Ej påbörjat

Mars 2017

Ej påbörjat

April 2017

Ej påbörjat

Magnus (Magnus

Innan banan

Ej påbörjat

tar in offert på

öppnar

Sören Eriksson

Med egna resurser. Kommer

Banpersonal +

gå åt ca: 70m3 jord

Gubbgängen

Sätts upp med liknande
stolpar (95x95) som
teeskyltarna på hål 2,5,11,16

Status

Gubbgängen +

Papperskorgar)
Delvis klart.

Plana ut nedre delen
vid flaggstången.

Markarbeten
Med egna resurser

Gubbgängen

senare, finns med

Flytta bord hit.

i ansökan till
arvsfonden.

Belysningsstolpe vid

Gurra +

putten sned och ur
funktion.

Räta upp och felsök

Trappa upp till tee hål
3

Banpersonal

April 2017

Ej påbörjat

April 2017

Påbörjat

Under 2017

Ej påbörjat

Gubbgängen.
Liknande sätt som hål 2.

Kurt Öhman kollar
upp med
Materialupplag behövs

Strängbetong om
Rama in med betongelement

vi kan få färdiga
betongelement.

Klocka på hål 6 samt
skyltar om

Sätta upp den gamla klockan

Leif Moberg ser
till att klockan

Innan banan

Ej påbörjat
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säkerhetsrutiner på

på liknande sätt som förut.

hål 5 och 7

kommer på plats

öppnar 2017

och Johan
Björkdahl
ansvarar för
säkerhetsrutinen
Johan Björkdahl,

Se över slope + Index

Gurra, Stefan

Under 2017

Ej påbörjat

Persson.
Ta fram kostnad för
torvodling

Plantera gräs vid tee 14

Magnus

Påbörja arbete
under 2017

Ej påbörjat

Mål 2: Förbättringar anläggning och fastigheter
Vem ska göra

När ska det vara

det?

klart?

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Ta fram

Se över fastigheterna och

Johan Björkdahl

underhållsplan för

göra en plan som sträcker

ansvarar att detta

våra fastigheter.

sig 20år framåt

blir gjort.

Status

Under 2017

Ej påbörjat

Mats Eriksson

Under 2017

Ej påbörjat

Stefan Persson

Under 2017

Bottensyll verkstaden
höger om
snickarboden måste
bytas.
Ny påfyllning för
dammen vid
puttinggreen behövs.
Nu är den gemensam

Beställs hos KSAB- Västerås

med restaurangens
brunn.
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Bilaga A Miljöplan 2017
Arbeta för en bra miljö och arbetsmiljö inom klubben för både personal och spelare
samt systematiskt följa de riktlinjer för miljö- och arbetsmiljöarbetet samt kvalitet och
brandskydd som styrelsen fastställt.
Ansvariga för att Miljöplanen 2017 genomförs är styrelsen, Greenkeeper samt av
styrelsen utsedd Miljöansvarig.

Miljöförbättrande åtgärder
Löpande:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantering av diverse avfall samt källsortering.
Omhändertagning av gräsklipp ute på banan.
Kontroll av dräneringsvatten från banan till ån.
Vattenprover tas 2 ggr/år på dricksvatten från egna brunnar vid klubbhuset
och vid Korslötstugan.
Löpande analys av klubbens elförbrukning.
Utbildning/information för personalen och nya medlemmar.
Uppgradering och service av bevattningsanläggningen.
Utbyte av samtliga radiatorer, vilka f.n. är av mkt varierande ålder och kvalitet.
Åtgärder för att spara energi kommer att genomföras vid stugorna, klubbhus
och omklädningsrum.

Planerade åtgärder

•
•
•
•

Resterande slipers transporteras bort.
Färdigställande av ny plan för att kunna ta hand om material för kompostering.
Inventering av fauna och flora på golfbanan
Analys av klubbens datasäkerhet.

Arbetsmiljöförbättrande åtgärder
Löpande:

•
•

Genomföra skyddsronder samt brandskyddsronder enligt skrivna instruktioner.
Utbildning/information för personalen.

Planerade åtgärder:

•
•
•

Genomföra översyn av elsäkerheten i våra fastigheter och utreda eventuellt
behov av jordfelsbrytare.
Revidering av säkerhets- och riskanalys på banan och vidta erforderliga
åtgärder för att minska riskerna för spelare och personal.
För att förbättra säkerheten bygga en större bro samt en ny väg upp till 18:e
tee.
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