
    Verksamhetsidé 

Gräppås Golfklubb skall 

- vara en modern, respekterad förening - en naturlig del av samhället - som skall erbjuda medlemmar 

och gäster en bättre dag 

- vara den vänliga klubben där alla är välkomna att träna, spela golf och trivas i en avslappnad och 

naturskön miljö 

- ständigt förbättra vår verksamhet och klubbens anläggningar 

- skapa möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att utvecklas utifrån sina förutsättningar och 

förmågor 

- ytterligare förfina våra banor för att stimulera till ökad spelglädje 

-aktivt stärka klubbens arbete för en hållbar miljö och goda arbetsförhållanden 

 

Värdegrund 

Trivsel - Gemenskap - Utveckling 

 

Finansiell målsättning 

En ekonomi med god soliditet och likviditet för en sund och hållbar finansiering av framtida 

investeringar 

 

Organisationsplan 

Medlemsmöten såsom årsmöte och höstmöte 

Styrelse 

Klubbchef  

Personal                                                                    Entreprenörer 

Damkommitté, Herrkommitté, Junior & elitkommitté, Klubbvärdar, Regel & Hcp-kommitté, 

Seniorkommitté, Tävlingskommitté 

 

I underliggande dokument framgår ansvarsområden för styrelsen, klubbchef och respektive 

kommitté. 

 



Medlemsmöten  
Årsmöte, höstmöte och ev. extra årsmöte – är föreningens högsta beslutande organ.  

Styrelsen  
Övergripande ansvaret för strategiska frågor, organisation, kommittéer, budget, 

verksamhetsplanering, ekonomiuppföljning, personal, entreprenörer, banutveckling samt 

miljöfrågor. 

Klubbchefen  
Ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. Klubbchefen leder och fördelar det dagliga arbetet på 

klubben. 

Entreprenörerna  
Arbetar utifrån det avtal som upprättats mellan golfklubben och respektive entreprenör.  

 

 

Klubbvärdarnas uppdrag  

Uppdrag 
Klubbvärdarnas uppdrag är att finnas till hands tävlingsfria lördagar och 

söndagar samt övriga helgdagar för att agera starter, följa spelet på 9- och 

18-hålsbanan, utföra arbetsuppgifter i och runt omkring klubbhuset samt 

bollplockning enligt fastställd beskrivning. Målet är att klubbvärdarna ska 

bidra till att våra medlemmar och gästers besök på anläggningen blir en 

angenäm upplevelse.  

Ekonomi 
Klubbvärdarna lämnar årligen in en budget med förväntade kostnader. 
 

Damkommitténs uppdrag inom idrott 

Uppdrag 
Damkommitténs uppdrag är att ge möjlighet till klubbens damer över 18 

år att spela golf tillsammans. Damkommittén ska också verka för att 

skapa ökad gemenskap och få såväl nya som gamla medlemmar att känna 

sig välkomna i klubben.  

 

Kommittén ska utse en person som deltar i tävlingskommitténs arbete. 

Ekonomi 
Damkommittén ska vara självbärande.  
 

Dam

Herr

Senior
Junior/ 

elit

Tävling

Regel/ 
hcp



Herrkommitténs uppdrag inom idrott 

Uppdrag 
Herrkommitténs uppdrag är att ge möjlighet till klubbens herrar över 

18 år att spela golf tillsammans. Herrkommittén ska också verka för att 

skapa ökad gemenskap och få såväl nya som gamla medlemmar att 

känna sig välkomna i klubben.  

 

Kommittén ska utse en person som deltar i tävlingskommitténs arbete.  

Ekonomi 
Herrkommittén ska vara självbärande.  

 

 

Junior- och Elitkommitténs uppdrag inom idrott 

Uppdrag 
Gräppås Golfklubb skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tränings- 

och tävlingsverksamhet på både bredd- och elitnivå. Kommittén ska 

erbjuda verksamhet inom ramen för överenskommen budget där barn 

och ungdomar får möjlighet att utveckla sin golf utifrån sina 

förutsättningar. Kommittén ska fokusera på att ta hand om de junior- 

och elitspelare vi redan har samt rekrytera barn i de yngre åldrarna med 

mål att få fler att välja golf som "sin" idrott.  

 

Kommittén ska utse en person som deltar i tävlingskommitténs arbete.  

Ekonomi 
Idrottsverksamheten skall ses som en av grundpelarna i syfte att trygga en långsiktig ekonomisk stark 

utveckling av klubben där rekrytering av yngre medlemmar och deras föräldrar har hög prioritet. 

Junior- och Elitkommittén lämnar årligen in en budget med förväntade intäkter och kostnader. 

Utifrån det ekonomiska läget som råder fastställs årligen verksamhetsplan och budget i samråd med 

klubbens styrelse. 

 

Regel- och hcp-kommitténs uppdrag inom idrott 

Uppdrag 
Kommittén arbetar med att utveckla och förbättra regelkunskaperna 
för våra medlemmar genom att arrangera regelutbildningar, 
fältvandring m.m. Kommittén ansvarar för lokala regler och att 
banornas markeringar är korrekta. Kommittén ansvarar även för 
banornas slopevärdering samt medlemmars handicaprevisioner vid 
behov. 

Ekonomi 
Regel- och hcp kommittén lämnar årligen in en budget med förväntade 

kostnader. 



Seniorkommitténs uppdrag inom idrott 

Uppdrag 
Seniorkommitténs uppdrag är att skapa möjligheter för klubbens 

medlemmar över 50 år att spela golf och trivas tillsammans. 

Seniorkommittén ska också verka för att skapa ökad gemenskap och 

få såväl nya som gamla medlemmar att känna sig välkomna i 

klubben.  

 

Kommittén ska utse en person som deltar i tävlingskommitténs 

arbete. 

Ekonomi 
Seniorkommittén ska vara självbärande.  
 

Tävlingskommitténs uppdrag inom idrott 

Uppdrag 
Tävlingskommittén ansvarar för att planera och genomföra 

klubbens tävlingsverksamhet undantaget klubbens kategorigolf. 

Därutöver ansvarar Tävlingskommittén för att arrangera de 

tävlingar som tilldelas oss från GGF/SGF.  

GGF´s seniorseriespel inom samtliga åldersklasser ligger inom 

ramen för Tävlingskommitténs verksamhet. I detta uppdrag 

ligger anmälningar till seriespel, utse och samverka med ansvarig 

coach samt att arrangera seriespel på hemmaplan. Kostnader 

och intäkter från seriespel ligger inom klubbens totala ekonomi.  
 

Ekonomi 
Tävlingskommittén lämnar årligen in en budget som förväntas generera ett överskott. 

 

 

 


