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Verksamhetsplan 2007
Bjurholms GK
Idrottens verksamhetsidé

Idrott är en fysisk aktivitet som utförs för att prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning.
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi bedriva vår idrott så att:
- den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
- den som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska eller psykiska
förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper
- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
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Särskilda mål för 2007
Att förbättra föreningens ekonomi, för att säkerställa framtida
verksamhet och utveckling.
Att få fler närmedlemmar
Att förbättra servicen till spelarna på banan, särskilt med avseende
på bokning, betalning och information.
Att förbättra samarbetet med företag, klubbar och andra aktörer
Att
Att
Att
Att
Att

Långsiktiga mål
etablera en god och stabil ekonomi
etablera en stark och stabil ungdomsverksamhet
bygga upp ett bra träningsområde
etablera goda internationella kontakter
skapa ett brett och varierat utbud kring golfbanan

Vision
Klubben är välkänd och attraktiv för medlemmar och gäster.
Verksamheten präglas av bredd och okonventionella lösningar
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Ansvar och verksamhet inom klubben
Styrelsen

Ansvar

- Löpande planera, styra och
handha föreningens verksamhet
och ekonomi
- Långsiktig planering och
uppföljning av verksamheten
- Arbetsgivare för alla anställda
- Representera föreningen utåt
- Bevaka kommittéernas arbete

Verksamhet

- Delta i NVGF:s årsmöte och andra
aktiviteter
- Se över, och vid behov omförhandla,
gällande avtal

Ansvar
Seniorkommittén (SK)
Verksamhet
- Ordna aktiviteter med fokus på - Tisdagsgolf för herrar
trivsel och gemenskap för herrar - Torsdagsgolf för herrar 55+ och
- Seriespel för seniorer
damer 50+
- Andra aktiviteter riktade mot herrar
- Se till att det finns golfvärdar
och/eller seniorer
Ansvar
Damkommittén (DK)
Verksamhet
- Ordna aktiviteter med fokus på - Tisdagsgolf för damer
trivsel och gemenskap för damer - Andra aktiviteter riktade mot damer
- Seriespel för damer
och/eller seniorer
- Se till att det finns golfvärdar
Ansvar

Ban- och Fastighetskommittén (BK)

- Leda skötseln av hela
anläggningen, inklusive spelfält
och fastigheter.
- Planera långsiktig skötsel och
utveckling av anläggningen
- Schemalägga och ansvara för
frivilligarbete på banan

Verksamhet

- Göra en arbetsplan för banans
löpande drift och skötsel.
- Genomföra förändringar i klippning
m.m. i syfte att förbättra banans
spelbarhet och säkerhet.
- Bygga upp en reception i klubbhuset
- Förbättra skyltning och vägvisning på
anläggningen

Ansvar
Tävlingskommittén (TK)
Verksamhet
- upprätta tävlingskalendern och - Se över utbudet av tävlingar och
fördela tävlingsledare
anpassa tävlingskalendern därefter
- upprätta tävlingsbestämmelser - Genomföra den gemensamma
och lokala regler
tävlingen inom Umeå-regionen
- Handha föreningens deltagande
i förbundets seriespel
- Handicap-ansvariga

Bjurholms GK

Verksamhetsplan 2007

2007-04-03

3/3

Ansvar
Kontaktkommittén (KK)
Verksamhet
- Aktiviteter för att värva och
- Marknadsföra golfklubben vid mässor
behålla medlemmar
och andra tillfällen.
- Särskilt ansvar för aktiviteter
- Genomföra en träff med sponsorer
för att öka klubbens inkomster.
och andra samarbetspartners.
- Kontakter med sponsorer,
- Skaffa sponsorer till alla hål och andra
företag och andra partners.
sponsorobjekt.
- Handha särskilda erbjudanden - Ta fram särskilda erbjudanden för
gentemot externa parter.
gästspel, gruppspel och företagsgolf.
- Annonsering.
- Utveckla golfpaket (boende m.m.)
- Informationshantering (via t.ex - Utveckla och underhålla hemsidan
Släjdan och hemsidan)
- Ta fram en ny banguide
Ansvar
Utbildningskommittén (UK)
Verksamhet
- Utbildning av nybörjare
- Genomföra minst två nybörjarkurser
- Juniorernas utbildning och
- Genomföra vidareutbildning av golfare
som har grönt kort eller handicap
deltagande i träning och tävling
- Utveckla samarbetet med skolor och
- Andra utbildningsinsatser mot
föreningar med ungdomsverksamhet
medlemmarna
- Utveckla och genomföra andra typer
- Ansöka om aktivitetsbidrag
av utbildningar för medlemmar och
gäster.

