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Snart är det Jul igen, 

och därmed är vårt golfår till ända. Styrelseåret är dock inte slut ännu – vi har kvar att göra ett 
budgetförslag för 2019 samt bokslut för 2018 och handlingar inför Årsmötet som är 17 februari 2019. 

2018 har ju även varit mitt första ordförandeår och då jag ser tillbaka kan jag konstatera att det finns 
såväl glädjeämnen som besvikelser. På den positiva sidan ser jag bl a följande  

 

Vision 50/50 

Under våren har vi slutfört själva projektet som bestod i att se över klubbens totala verksamhet och 
därefter vid behov revidera klubbens Vision, Verksamhetsidé och Värdegrund samt sammanställa 
dessa i ett dokument. Detta dokument har först testats mot några tunga intressegrupper (Dam-/ 
Seniora-kommittéerna samt Gamla Grabbar) och då vi fann stöd i dess grupper distribuerade vi 
materialet till samtliga medlemmar för kännedom och synpunkter. Då vi inte fått några ytterligare 
reaktioner på materialet så uppfattar jag det som att de föreslagna texterna funnit gillande. 

Utifrån våra ”spaningar” under projektarbetet har vi även formulerat målområden med underliggande 
delmål. Dessa mål utgör nu underlag för styrelsens, våra kommittéers och anställdas fortsatta arbeten. 

Som jag nämnde ovan är ”projektet” slutfört men av genomförandet kvarstår mycket – det krävs såväl 
nytänkande som hårt arbetet för att vi skall uppnå målen. Vi har funnit att det inte alltid är lätt att gå 
från ord till handling då vi skall uppfylla t ex vår uttalade Värdegrund – det kan gälla allt från tävlingar 
till omhändertagande av nya medlemmar. 

Idén med Vision 50/50 är dock mycket viktig för såväl oss som klubb som för golfen som idrott/ motion 
eller fritidssysselsättning. 

Banan  

Trots den svåra torkan har vår bana hållit en god och jämn standard under säsongen. 

Under den banvandring som Thomas och jag gjorde tillsammans med Bobban Frisk (Bankonsulent) fick 
jag bekräftat att vår bananläggning sköts på ett bra sätt. Vi skall även skänka en tacksamhetstanke till 
våra föregångare som varit kloka och tillsett att vi har tillgång till en egen vattentäkt. 

Vidare har vi påbörjat den banrenovering som beslutades av styrelsen 2017 genom att göra några 
”smakprov” – ombyggda greenbunkrar på hål 16 och 18 samt ny gångväg mellan hål 13 och 14. Tanken 
är att vi, i den takt som vår ekonomi tillåter, kommer att fortsätta med denna typ av arbeten under 
senhösten de kommande åren. 

Ny kommittéorganisation 

Som en frukt av Vision 50/50 har vi inom styrelsen tänkt till kring vilket stöd i form av kommittéer som 
styrelsen behöver för att driva och utveckla klubbverksamheten. Vi har då kommit fram till att vissa 
förändringar behövs. Utifrån de mål vi formulerat och de problemområden som vi ser har vi bl a 
beslutat att formera nya kommittéer.  Rekryterings- resp. Idrottskommittéer är två nyheter med 
uppenbara uppdrag. Vi har även bildat en Utvecklings-/Utbildningskommitté som skall ha uppdraget 
att kreera och organisera program för att vi ”normala” golfare skall finna inspiration till att förbättra 
vårt golfspel. Bakgrunden till denna kommitté är att det framkommit att en av de främsta anled-
ningarna till att golfare slutar är att de inte känner att de utvecklas i sitt spel. En annan viktig orsak till 
att medlemmar slutar är att de inte hittar spelkamrater – detta problem kommer vår Medlems-
kommitté förhoppningsvis att finna lösningar på. 



Vidare har vi, för att säkerställa informationsflöde mellan styrelse och kommitté, beslutat att det skall 
ingå minst en styrelsemedlem i varje kommitté. 

Då vi såväl skapat nya kommittéer som haft avhopp från befintliga kommittéer har vi ett behov av nya 
engagerade medlemmar som vill hjälpa till inom våra kommittéer. Intresserade är välkomna med 
intresseanmälan till Kansliet. Kom ihåg – ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”. 

Uppdaterad arbetsordning 

I samband med att vi sett över vår kommittéorganisation har vi även inom styrelsen reviderat den 
Arbetsordning som funnits sedan 2003, vilken legat i träda under flera år, men vi har med hjälp av 
Peter B återfunnit det. Detta kan kanske ses som en administrativ bagatell men jag ser det som en 
viktig ”hygienfråga” att ha ett regelverk som klargör rollfördelningen i en ideell förening samt utgör ett 
starkt stöd i såväl styrelse- som kommittéarbetet.  

I arbetsordningen anges såväl ansvarsområden som huvuduppdrag för respektive organisationsdel 
inom klubben och detsamma gäller även för de anställda ”funktionscheferna”. 

 

På den negativa sidan ser jag ett stort orosmoln - Medlemsutvecklingen 

Det kanske är mer rätt att kalla det ”avveckling” om jag skall begagna mig av galghumor. 

Vid en kontroll av vårt medlemsantal per november och jämför med motsvarande läge 2017 så har vi 
netto tappat 66 medlemmar – vi har nu 745 aktiva medlemmar. Av senaste nyhetsbrevet från SGF så 
framgår det att totala Golfsverige tappat 1,5 % under året och sålunda är vi med ett tapp på 8 % bland 
de sämre. Vårt tapp ligger främst inom åldersgrupperna 31–40 och 51–60 och relativt sett har vi tappat 
fler kvinnor än män. 

Jag ser det som ett stort strategiskt problem att vi tappar inom just dessa ålderskategorier då det är 
dessa grupper som skall utgöra klubbens framtida ryggrad. Att det är just inom damsidan som det är 
störst relativt tapp gör läget än mer beklämmande med tanke på Vision 50/50. 

Att vi tappat något under året är känt men att tappet ökat så under november var en överraskning. 

Som vi alla förstår kommer Rekryteringskommittén att ha en viktig uppgift under de kommande åren. 
Vidare gäller det att vår Medlemskommitté tillser att våra medlemmar trivs och stannar i klubben. 

 

 

Ja – det var lite av det som snurrar runt i min skalle då det nu är dags att summera året. Vi kommer nu 
att slutföra budgetarbetet och sammanställa material inför årsmötet (17 februari på Stadshotellet) 
under de närmaste veckorna. 

Om vi inte ses före årsmötet så vill jag här ta tillfället i akt och tacka för i år och önska er alla en God 
Jul och ett Gott Nytt År. 
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