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Inledning
Söndagen den 28 januari samlades 24 föreningsmedlemmar från Köpings golfklubb
för att fortsätta arbetet med att utveckla föreningen, genom att revidera den befintliga
verksamhetsplanen inför säsongen 2018.

Värderingar som vi vill kännetecknas av
•

Glädje

•

Gemenskap

•

Mångfald

•

Inkludering

•

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

Föreningens ”Nuläge”

Styrkor
• Ny och kvalitativ bana
• Välutbildad och bra Pro
• Professionell och kompetent
greenkeeper
• Professionell klubbchef
• Ny restaurang
• Växande juniorverksamhet
• 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
Hot
• Grupperingar
• Sämre engagemang
• Otrevlig jargong bland medlemmar
• Klubbens ekonomi
• Lågkonjunkturen i samhället påverkar oss
• Konkurrens med andra banor
• Konkurrens med andra idrotter

Svagheter
• Träningsmöjligheter delvis
• Kommunikationen (internt)
• Ej handikappanpassade
• Ekonomin
• Klubbhus
• För få frivilliga
• Medlemmarnas nyttjande av
restaurangen

Möjligheter
• Utveckla vår produkt
• Rätt person på rätt plats
• Ny stark marknadsföring, hemsidan &
Facebook
• Nya golfpaket
• Vårt varumärke
• 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

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

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

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

Rättesnöre för kommittéerna

Tävlingskommittén
• Sammankallande av ansvarig
• Boka in 4fasta mötesdatum,
kommittémöten på klubben
• Sekreterare för mötet som
dokumenterar
• Dagordning samt protokoll
• Handlingsplan

Marknadskommittén
• Sammankallande av ansvarig
• Boka in 4 fasta mötesdatum,
kommittémöten på klubben
• Sekreterare som skriver protokoll
• Arbetsfördelning
• Meddela sin närvaro/ frånvaro
• Gruppmöten sponsorgruppen och
informationsgruppen
• Handlingsplan

Medlemskommitté
• Sammankallande av ansvarig
• Boka in 4 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

Anläggningskommitté
• Sammankallande av ansvarig
Kallelse via w-post + hemsida
• Boka in 4 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 2018, planen bygger på
vilket mål kommittén sätter upp.

Handlingsplaner för Köpings Golfklubb 2018
I focus för styrelsens och kommittéernas arbete för 2018 ligger att fortsätta marknadsföra
klubbens fina anläggning för att öka intäkterna. Vi vill öka antalet gäster som utnyttjar bana,
restaurang, shop och våra boenden. Vi ser också nya möjligheter att få fler att spela golf
genom att friskvårdsbidraget nu också omfattar golfspel.
50/50 arbetet i klubben ger oss också nya möjligheter att få fler att trivas och känna sig
hemma inom golfen.
Vi vill fortsätta utveckla vår anläggning, vi planerar att modernisera rangen och våra
övningsområden under 2018.
Vi arbetar även på längre sikt att utveckla och anpassa vår anläggning för våra äldre
medlemmar samt personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi behöver även utveckla
anläggningen för att våra juniorer ska trivas och utvecklas.
Vi fortsätter vårt fina juniorarbete. Vi har bl.a. fått bidrag för att göra en satsning mot
skolorna i stan, ett väldigt spännande område med stor potential.
Genom ökad efterfrågan ser vi behov att börja planera för att öka antalet bäddar ute vid
Korslöt. Detta är ett framgångsrecept hos många andra klubbar för att öka intäkterna.
Vi har även behov att se över underhållsbehovet och avsätta medel för våra fastigheter på
längre sikt.

Ekonomi 2018
Föreningen Köpings Golfklubb äger bana, byggnader och maskiner, vilka uthyrs till Köpings
Golfklubb AB, som svarar för driften. Klubbens verksamhet består i övrigt av
medlemsservice och tävlingsverksamhet.
Nedan följer kommentarer för klubbens budget för 2018.
Intäkter
Av den årliga avgift som medlemmarna betalar utgör ca 14 % medlemsavgift i Köpings
Golfklubb och resterande ca 86 % spelavgift till Köpings Golfklubb AB.
Intäktsökningen i budgeten är möjlig då styrelsen räknar med att antalet medlemmar fortsätter
öka med en bra bana och fler som får kännedom om den, detta leder även till fler
greenfeegäster och ökade inkomster i aktiebolaget som kan betala en högre hyra för banan.
Kostnader
Personalkostnaderna i klubben kommer minska eftersom endast klubbchefen kommer vara
anställd 2018.
Driftskostnaderna kommer öka en del då vi budgeterar för ökat underhåll och reparationer.
Kostnaderna för medlemsservice hänger ihop med hur mycket bidrag vi kan få till
verksamheten.
Avskrivningarna och räntorna ligger i stort sett oförändrade.

KÖPINGS GOLFKLUBB
BUDGET 2018
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Tävlingsavgifter
Sponsorintäkter;Företagsgolf, Lotterier
Bidrag (Kommunala o. Statliga)
Hyresintäkter från bolaget
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Medlemsservice
Tävlingskostnader
Avgifter Förbund o. Distrikt
Sponsorkostnader
Övriga demokratikostnader
Övriga föreningskostnader
Reklam
Kontorsmaterial
Telefon, porto
Försäkringar
Revision
Externa tjänster (IT mm)
Driftskostnader
Ombyggnadskostnader
Leasingkostnaden Maskiner
Fastighetsskatt/Fastighetsavgift
Övriga fastighetskostnader

Personalkostnader
Löner tjänstemän
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
Räntor
RESULTAT

BUDGET
2017

RESULTAT
2017

BUDGET
2018

421 600
100 000
100 000
260 000
1 650 000
2 531 600

409 723
208 930
183 713
223 799
1 550 000
2 576 167

450 000
200 000
150 000
230 000
1 700 000
2 730 000

-70 000
-110 000
-10 000
-50 000
-45 000
-10 000
-3 000
-15 000
-71 000
-30 000
-80 000
-494 000

-42 670
-106 081
0
-69 924
-202 564
-11 234
-4 750
-14 680
-92 878
-26 375
-54 224
-625 380

-40 000
-110 000
0
-65 000
-160 000
-10 000
-5 000
-13 000
-95 000
-27 000
-40 000
-565 000

-60 000
-257 800
-18 000
-90 000
-425 800

-103 438
-200 058
-17 191
-103 714
-508 266

-150 000
-319 000
-18 000
-145 000
-632 000

-551 440
-174 790
--10 000
-736 230

-577 162
-201 269
-8 790
-787 221

-460 000
-194 000
-10 000
-664 000

-1 656 030

-1 920 867

-1 861 000

875 570
-614 000
-151 000

655 300
-615 807
-150 231

869 000
-614 000
-154 000

110 570

-110 738

101 000

Förslag till avgifter 2018
Kategori
Klubb
Spel och medlemsavgifter
Autogiro Senior
600
Senior
600
Senior utan spelrätt
600
Senior 22-26
300
Junior 12-21
200
Juniorer 6-11
200
Vardagsmedlemmar
600
Greenfeemedlem
600
Vilande/passiv medlem
400
Startpaket

Bolag
4 200
4 200
5 200
2 400
1 000
300
3 300
1 500

Summa avgifter
2018
Avgift 2017 Ändring
4 800
4 800
5 800
2 700
1 200
500
3 900
2 100
400

4 800
4 800
5 600
2 700
1 200
500
3 900
2 100
400

200
-

2 900
1 500
1 000

2 900
1 500
1 000

-

300
150
200
500
400
300
200
100

300
150
200
500
400
300
200
100

-

370
450
650
800
150
200
250
100
150
300
Enligt offert

370
450
650
800
150
200
250
100
150
200

100

Senior
Junior 19-21 år
Junior -18 år

Elbil
Elbil med läkarintyg
Golfscooter
Elplats moped/elvagn
Bur
Städavgift
Förseningsavgifter
Tävlingsavgift, från per deltagare
Greenfee
Senior - vardag
Senior - helg
Äkta makar/sambo - vardag
Äkta makar/sambo - Helg
Junior - vardag
Junior - helg
9-hål senior
9-hål junior
Tävlingsgreenfee junior
Tävlingsgreenfee senior
Hyra av bana/företagsgolf

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
Lotta Alveheim o
Tävlingsledarna

Feb 2018

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
Lotta Alveheim

Feb 2018

Se över och gör ett
tävlingsschema för
säsongen 2018
(Klubbtävlingar,
Företagsgolf, Seniorgolf,
SPF-golf, VGF-serier,
Juniortävlingar)

Gunnar Larsson och
Tävlingsledarna

Feb 2018

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

-Gunnar Larsson och
Tävlingsledarna

April 2018

Gunnar Larsson

31 jan 2018

Skicka till VGF

Gunnar Larsson, Ola
Welander

1 april 2018

Gunnar Larsson, Jöran Flood

1 maj 2018

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

Information om
klubbens
tävlingar

Kontrollerar detta 18april
Info på hemsidan
Egen affisch

Lena With/Peter Gustavsson

Nyhetsbrev
Info på hemsidan

Lena With
Lena With och Peter
Gustavsson
Receptionspersonal
Lena With

Affischering vid klubbhuset
nyhetsbrev

1 juni 2018

15 april 2018

Mål 2: Öka antalet aktiva i tävlingskommittén till 20 personer 2018
Utbilda
tävlingsledare

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

Gunnar Larsson och Lena
With

Annonsera i nyhetsbrevet

Lena With

Maila information till alla
medlemmar

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

Personligen informera andra
medlemmar.

Alla i tävlingskommittén

kontinuerligt
under säsongen
2018

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

Lena With kontaktar VGF

våren 2018

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

April 2018

Dec 2018
(Ny ansvarig för
Tävlingskommittén ska väljas
SNARAST

(2018)

Medlemskommitté
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

Klubbchef och PRO

Senast 1 april 2018

Utveckla golfen på
klubben mot det
långsiktiga målet enligt
Vision 50/50.
(Arbeta för att 50% av
medlemmar i klubbens
kommittéer och styrelsen
är kvinnor).

Planera och organisera
tillsammans med PRO.
Öka informationen till
damer och seniorer.

Britt Eriksson
PRO Michael
Rahmqvist
Birgitta Nyhlén
Anita Klevenhaus
Bo Westling

Under året 2018
med start
upptaktsträffarna

Utveckla
träningsmöjligheterna för
alla kategorier golfare
Medlemsträning

Tillsammans med PRO
utveckla och erbjuda
flertalet tillfällen för olika
slags träningar som skall
attrahera alla slags
golfare.

Styrgruppen för Vison Så snart som möjligt
50/50
innan säsongsstart.
PRO Michael
Rahmqvist

Marknadsföra klubben
lokalt Köping, Arboga
och Kungsör

Affischer, Annonsering,
Pressmedelanden

Lotta Alveheim o
Peter Gustavsson tar
fram affischer.
Medlemskommittéen
ansvarar för anslag.

Så snart som möjligt
innan säsongsstart.
Senast 1 april 2018.

Presentera klubbchefen
T ex Frukostmöte
Pressmeddelande

Lotta Alveheim
Berit Ryding

Så snart som möjligt
innan säsongsstart.
Senast 1 april 2018.

Informera om Vision
50/50.
Pressmeddelande till
lokala tidningar, TV o
Radio.
Nyhetsbrevet till
medlemmar.

Lotta Alveheim
Britt Eriksson
Berit Ryding

Så snart som möjligt
innan säsongsstart.
Senast 1 april 2018.

Informera om Golf i
Skolan.
Pressmeddelande till
lokala tidningar, TV o
Radio.
Nyhetsbrevet till
medlemmar.

Lotta Alveheim
Lena With
Berit Ryding

Så snart som möjligt
innan säsongsstart.
Senast 1 april 2018.

T ex
PRO
SPF
Husmodersföreningen
i Köping
T ex erbjuda reducerad
lokalhyra för att.
Daglig verksamhet för

Lotta Alveheim i
samarbete med
medlemskommittéen

Affischer bör finnas att
hämta i receptionen i
samband med
städdagen.

Planera och organisera
för att starta upp Nya
samarbeten för att nå fler
och nya målgrupper

26 april 2018
Marknadsföra damgolfen Britt Eriksson
under vårens tjejkväll på Birgitta Nyhlén
stan, 26/4.

integration
(för personer med
funktionsnedsättningar t
ex. Träna golf och
luncha.
Daglig verksamhet på
vintern
Verksamhet (hyra ut)
restaurangen till olika
organisationer.
Handikappanpassad.
Julbord? Konferens m
julbord t ex.
Strokeputtarna
Strokepatienter, träning
och lunch ngn gång per
vecka. Kanske
tillsammans med
engagerade seniorer
från klubben.
SFI/Integrationssamarbete
Bjud in SFI för prova-pågolf

Lotta Alveheim
Lena With

Lotta Alveheim
Berit Ryding
Medlemskommittéen

Arrangera Golfens Dag
26 maj

Anmäla klubben till Golfförbundet.
Planera och engagera
minst 4 personer som
hjälper till under dagen.

Informera nybörjare om
möjligheter och
engagemang i klubben
och
Redo för golf

I samarbete med PRO
och utifrån hans
scheman som skall
tillhandahållas så snart
som möjligt.
Informationsmöte i
samband med Gröna
Kortutbildningarna.
Skapa schema.
Ta fram ”talmanus”.

Förslag för markering i
GIT-systemet för visa
tillgängliga faddrar

Berit Ryding har framfört Berit Ryding
önskemål till Sv
Golfförbundet både feb
2017 och jan 2018.

app Golfkompis

Berit Ryding
Medlemskommittéen
PRO Michael
Rahmqvist

Johan Björkdahl

Så snart inbjudan
kommer till klubben

Så snart vi vet
kursstarter och
löpande hela
säsongen 2018.

Vi får invänta
utveckling.

Så snart som möjligt

Juniorsektionens handlingsplan
Juniorsektionen 2018
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra det?

När ska det vara
klart?

Skapa ett
översiktsschema för
säsongens barn och
ungdomsverksamhet för
2018

Sammanställa
aktiviteterna för samtliga
juniorgrupper, Kick Off,
avslutning, dagsläger,
tävlingar, samarbeten
m.m. Skapa en
handlingsplan.

Lena With

1 feb

Gå igenom vilka
träningsgrupper vi
kommer att ha.
(Utvecklingstrappan)

Lena/ Juniorledarna/
Oskar Einan och
PRO

10Jan

Planera och organisera
Lena With
för 2st dagsläger
1) Dagsläger på Skerike
GK 29/6 (fre v.26)
2) Prel.Surahammar
Lena With/ Oskar
Einan

29juni

Gå igenom med
tävlingskommittén vilka
tävlingar vi kommer att
bli tilldelade för
juniorerna

1 feb

Söka bidrag för olika
junioraktiviteter, tex för
nybyggnation av
träningsområden,
sommarlovsaktiviteter
osv
Anordna interna tävlingar Klubbtävling Ryder Cup
juniorer från 12år
Syfte: att få fler att spela
(Köpings juniorer tävlar
tävlingar (pojkar och flickor) mot Surahammars
juniorer)
Planera ”Juniorernas
Jippotävling”

Sep

Lena With och
Gunnar Larsson

1mars
Lena With

Oskar Einan

v.25 (måndagen
efter Oakley)

Boka datum med
Gunnar Larsson

Lena With

1feb

Planera och fördela
arbetet/ uppgifterna
under tävlingen.
Bestäm prisbord.
Bestäm tävlingsledning

Lena With och alla
ledare Johan
Björkdahl

1Mars

Delta i Skandia Tour,
Skandia Cup, DM, KM
och Västmanlandsserien

Öka antalet aktiva
juniorer i träning/ tävling
med minst 20
ungdomsmedlemmar
(rekrytera nya och
behålla de juniorer vi har)

Öka antalet aktiva tjejer i
träning/ tävling

Informera juniorerna och
deras föräldrar om
tävlingar och anmälan,
samt ev. åka med på
tävlingar.

Oskar Einan/ Daniel
Nylander

Juniorträningar ska
erbjudas anpassade för
både nybörjare och mer
avancerade, ökat antal
aktiviteter under året.

Oskar Einan/ Daniel
Nylund/ Johan
Björkdahl/ Fredrik
Kahn/ mfl

24Dec

Golfäventyret 5-11år ska
fortsätta att utvecklas
ytterligare och erbjuda
en rolig och utvecklande
verksamhet med många
aktiviteter.

Jonas Brunnberg/
Lena With/
Madelene Persson
m.fl.

24Dec

Vårda samt vara aktiva
via juniorverksamheten
på klubbens hemsida,
Facebook sidor (klubb
och junior), affischer

Alla ledare, PRO/
Oskar Einan/

Hela säsongen

Planera för en ”Golf i
skolan satsning med
start 2018”

Lena With kontaktar
Marie Persson.

22/1 2018

Golftjej Köping satsning
vid 5 tillfällen 2018

Johan Björkdahl,
Fredrik Kahn, Jonas
Brunnberg, Lena
With mfl.

1 Nov

Erbjuda tjejgrupp i
träning ålder 12-17år.

Lena With via
juniorfolder/ affisch/
mail

Fredrik Kahn.

Delta i Golftjej
Västmanland träningar

6st tillfällen
säsongen 2018

Se över ev rekrytering
av tjejer 18-21år ihop
med damelit laget.

Lena With/ damelit

Ev.sommarlovsaktivitet
riktad för tjejer

Lena With samt ev
juniorer.

Erbjuda dagträning på
Oskar Einan
banan med Oskar Einan.
Sponsrade priser till
prisbord vid tävlingar
eller dagsläger

Ordna övriga blandade
priser:
Reflexer

April/ Föräldramöte

Berit Ryding/
Länsförsäkringar

15maj 2018

Sommarlovet

Marknadsföra Barn och
Ungdomsverksamheten

Sök bidrag för
Juniorverksamhetens
olika aktiviteter och
kostnader

Reklamfilm O’learys

Lotta Alveheim

Våren 2018

Skapa en aktuell Affisch
för vår, sommar och
höstens aktiviteter

Lena With och Peter
Gustavsson

15 Mars

Affischera i Köpings
träningsanläggningar
och mataffärer/
Ungdomsgården/
skolorna

Ledarna

Aug

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

Frivilliga

Annonser i tidningarna

Lotta Alveheim

Idrottslyftet för
Golfäventyret böcker

Lena With ihop med
25 Feb
Marie Persson och
Mats Wennberg på
SISU Idrottsutbildarna

Integrationsmedel m.m. Lena With och Marie
för inköp av
Persson (SISU)
träningsmaterial för ”Golf
i skolan satsning”

Engagera fler föräldrar
(blivande ledare/
hjälpledare)

1 April

25Feb

Idrottslyftet för ”Skandia”
lägret

Lena With

Juli

Sommarlovsaktiviteter
Köpings Kommun

Lena With

ansökan ska
skickas in senast
24/2

Övriga bidrag som kan
vara aktuella.

Lena With

25feb

Söka Bergslagslyftet

Lena With

1feb

Engagera 3 föräldrar till
att bli ordinarie ledare i
Golfäventyret

Lena With, samt
ledarna pratar med
föräldrarna under
säsongen

April

Engagera 10 föräldrar
att bli hjälpledare under
ett par timmar vardera
vid våra dagsläger.
Engagera 1-2 föräldrar
att hjälpa till som
hjälpledare i den äldre
juniorgruppen

April

Lena With (på
föräldramöte
informera och be att
föräldrar skriver upp
sig)

Mars

Engagera juniorer att
sommarjobba som ledare

Inventera
träningsredskapen

Söka Köpings kommuns
sommarlovs bidrag

Lena With

1 mars

Fråga juniorer på
klubben

Genom mail,
Facebook etc och ta
emot intresseanmälan

Samla alla
träningsredskap på ett
ställe

Lena With

1 Jan

se över vad vi har, skriva
en lista, samt skriva ett
förslag på önskemål om
inköp
Utbilda ledare i GL1
Golfäventyret

Arrangera kursen GL1

Lena With, Madelene
Persson, Jonas
Brunnberg, Susanne
Öhman

21 April

Kläder till ledare/ juniorer

Prata med Michael
Rahmqvist

Lena With/ styrelsen

10 Jan

Luncherbjudande för
Se över detta med Gillet
juniorer i restaurangen på
klubben

Lena With

15 April

Försäljning av ett
matlotteri

Lena With

1 Feb-1/8

Lena With

24dec 2018

Göra matlotteriet och
köpa presentkort på ICA
Sälja på Årsmöte samt
på Föräldramöten osv
lotter för 20kr/st

Försäljning av Bingolotto
Skraplotter 2018

Beställa Lotterna
Ansvara för 100st lotter
var

Marknadskommittén
MÅL 1: Nå 5500 greenfeegäster, snitt 250:-/pp och 500
gästnätter
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det

Vem

Klart

Presentation av klubben

Foldrar med information

Peter
Fredrik

15-apr

Bli bättre på kommunikation

utveckla hemsidan, informations tavlor

Peter,

hela
året

Lotta
Annonsera

Facebookkampanjer med Mittmedia
Annons i Svensk golf och Magazin 24
Golfguiden

Utveckla golfpaket

Hitta mervärden i boendet
Utveckla restaurangen mer
Fler bäddar?

Sälja in Köpings GK med personliga
Utveckla greenfee samarbete besök
med andra klubbar utanför
Västmanland
Förslag är Hagges GK, Wäsby GK
Kristinehamns GK,
Gräsgärde GK

Peter
Lotta
Fredrik

Lotta
Dan,
Ingmarie

Lotta

15mar

hela
året

15-apr

Peter
Fredrik

MÅL 2: Nå 900 medlemmar efter säsong 2018
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det

Vem

Annonsera

Annons i Magazin24 och Mittmedia
film på Olearys och ICA

Peter

Klart
15mar

Nybörjarpaket och

Tiderna ska finnas på hemsidan i februari

Pron

15-feb

Tränings tillfälle
Fadderrundor
Välkomst folder
Sköta om befintliga
medlemmar

Information på hemsidan och bokade i
GIT
Presentation av klubben och kommittéer

Lotta
RINK
Fredrik

Bättre på kommunikation
genom uppdaterad hemsida/vecka,

Lotta
Peter

15mar
15-apr
hela
året

månadsbrev och informations tavla

Golf för alla kampanj

Friskvårdsbidrag

Affischer med olika människor och yrken
som spelar golf
Utskick till alla medlemmar med
information
om friskvårdsbidraget

Peter

April

Lotta

Mars

Klart
15mar

MÅL 3: Öka sponsor intäkterna till 500 000kr
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det

Vem

Utveckla sponsor paketen

Lunch med föredrag 1 gång i månaden
Matchspel mellan sponsorerna under
sommaren
Individuella sponsorpaket

Lotta

Arrangera Sponsor tävling
i början av september

Skicka ut inbjudningar

Lotta

Sköta befintliga sponsorer

Sponsortavlan ska snyggas till.
Peter
Hål-sponsorskyltarna ska flyttas om för att
synas bättre.
Fredrik

Fredrik

Maj

15-apr

Parkeringen ska snyggas till och skyltarna
ska få tillägget, sponsras av...

Använda scorekorts
vouchers

Sälja vouchern för 2500:-/vecka
för egen reklam

Alla

hela
året

Anläggningskommitté
Mål 1: Förbättringar banan

Miljöplan 2018
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 2018 genomförs är styrelsen och Banchef.

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.

1

Förslag till styrelse och revisorer 2018

Ordförande

Stefan Persson

omval 1 år

Ledamöter

Eva Andersson
Britt Eriksson
Anna Eckervald Nilsson
Berit Ryding
Johan Björkdahl

omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år

Suppleanter

Gunilla Karlsson
Lena With
Peter Gustafsson

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

Revisorer

Jörgen Sivertsson
Bo Lindgren

omval 1 år
omval 1 år

Revisorssuppleanter

Per-Gunnar Markström
Åke Johansson

omval 1 år
omval 1 år

2018-01-15
Anders Montelius, Gunnar
Larsson, Johan Björkdahl
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