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INLEDNING
Kils Golfklubb har en mångomfattande verksamhet men för att fokusera på kärnverksamheterna uttrycker styrelsen att klubben ska vila på fyra B:n som är en sammanfattning av klubbens värdegrund; Bästa Bemötandet på Bästa Banan. Det övergripande
målet avseende ”bästa bemötandet” är att alla, medlemmar och gäster, finner Kils GK
så attraktiv att man, redan vid ankomsten, tänker ”det här är bästa platsen att tillbringa
min fritid på”. Attraktiviteten innebär att medlemmar och gäster ska känna sig välkomna,
sedda och inkluderade. För att det ska bli så måste också ”bästa banan” ha ett tydligt
ansikte i form av en ekologiskt välskött bana. Resan har börjat under 2019 och målsättningen är en fortsatt miljömässig hållbar utveckling av banan med utgångspunkt i FN:s
globala hållbarhetsmål. Arbetet bedrivs i enlighet med GEO OnCourse. Upplevelsen
som medlemmar och gäster bär med sig efter avslutat spel ska kunna sammanfattas i
”hit vill jag komma och här vill jag stanna”.
Styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner disponeras efter den organisation
som finns för arbetet inom Kils GK. Den huvudsakliga ansvarsfördelningen är att klubbchefen ansvarar för den professionella verksamheten (ledning, adminstration och banskötsel) medan styrelsen styr kommittéernas arbete genom verksamhetsplanen.
Under delrubrikerna nedan återfinns de kommittéer som har det operativa ansvaret för
verksamhetens genomförande utifrån verksamhetsplanen.

STYRELSEN
Tage Nordkvist
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att, utifrån verksamhetsplanen ansvara för att verksamheten genomförs på ett sätt
som skapar nöjda medlemmar och gäster
att, genom uppdrag till klubb-/banchefen, rikta särskilt fokus på banans utveckling,
bemötande av medlemmar och gäster samt utvecklingen av ekonomin
att, utifrån beslutade budgetar, ansvara för att ekonomin hanteras på ett sådant sätt
att god likviditet skapas och att den utgående balansen är minst 400 000,- vid utgången av 2020
att utveckla klubbens verksamhet med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål
3, 5 och 15
att arbeta aktivt med integrationsfrågor genom att välkomna och erbjuda nyanlända
utbildning och praktik
att erbjuda Kils skolor att nyttja golfbanan som rum för lärande med handledning av
banchefen
att, inom styrelsen, ha ett arbetsutskott som fungerar som ett bollplank till klubbchefen
att minst genomföra ett styrelsemöte per månad med undantag för juli
att styrelsen och klubb-/banchefen i samråd organiserar klubbens lednings- och styrningsarbete på ett sätt som gör att anställda erbjuds god arbetsmiljö
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•
•

att kontinuerligt stödja och följa upp kommittéernas arbete med syftet att erbjuda
kommittéledamöterna dialog med styrelsen
att arrangera tävlingar för Platinamedlemmarna under säsongen.

ÖVERGRIPANDE DAGLIG VERKSAMHET
Magnus Barth
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

att som operativt ansvarig säkerställa att styrelse- och årsmötesbeslut verkställs
att hantera klubbens ekonomi utifrån vårmötes- och styrelsebeslut
att ansvara för driften av klubben och anläggningen
att arbeta i enlighet med GEO OnCourse som riktmärke
att utveckla ledarskapet inom personalgruppen
att vara behjälplig och rådgivande för kommittéerna
att ansvara för sponsorsverksamheten i enlighet med beslutad budget
att ansvara för att alla styrelsesammankomster rapporteras till SISU Idrottsutbildarna

MEDLEMSKOMMITTÉN
Torbjörn Engström
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•

att tillvarata synpunkter från medlemmarna i ett forum för frågor och förmedla dessa
så att de hanteras i rätt forum
att följa upp och ge feedback på de synpunkter och frågor som kommer upp
att bibehålla rutinen med ”tisdagsjobbarna” som stärker klubbens möjligheter att ha
den Bästa Banan
att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan
att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Peter Wretman
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•

att fortsatt utveckla tävlingskommitténs organisation och arbetsformer
att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett tävlingsprogram för kommittén
klubbtävlingar
att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmar och gästande
golfspelare
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att verka för ökat deltagande i klubbens tävlingar
att erbjuda tävlingar som kan passa golfspelare i alla åldrar av båda könen, såväl
nybörjare som mer etablerade spelare
att utveckla marknadsföringen av klubbtävlingar
att genomföra en Golfvecka
att genomföra KM singel, mixed och par
att genomföra Ekebygolfen
att genomföra ytterligare minst fyra klubbtävlingar med varierande spel- och tävlingsformer - både singel-, par- och lagtävlingar
att erbjuda företag att sponsra någon eller några tävlingar
att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan
att genom positivt ekonomiskt netto efter säsongens slut bidra till att klubbens intäkter stärks
att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna

REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN
Tomas Mogren
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•

att informera medlemmar om nyheter inom golfreglerna genom informationskampanjer på hemsidan och utbildningsträffar
att behandla uppkomna revisionsärenden för att anpassa handicap till aktuell spelstandard vid t ex sjukdom eller långvarig bortavaro
att ansvara för hålens indexering
att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan
att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna
att kontinuerligt samarbeta med banchefen/klubbchefen om banmarkeringar m.m.

HERRKOMMITTÉN
Torbjörn Engström
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•

att erbjuda herrgolfarna en bra tävling på onsdagar
att erbjuda herrgolfarna en matchspelscup
att verka för att erbjuda en hemlig resa
att ha god ekonomi för priser under tävlingar och avslutningstävlingen som inte belastar klubben
att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett program för kommittéens tävlingar
att förnya och experimentera med tävlingsformer någon gång under säsongen
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•
•
•
•
•

att försöka öka antalet deltagare i onsdagstävlingarna
att tillsammans med damkommittén anordna en medlemslördag
att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan
att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna
att vid årets slut uppvisa ett ekonomiskt överskott om minst 3 000,-

SENIORKOMMITTÉN
Jan ”Kalle” Karlsson
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att genomföra möten för planering och uppföljning av seniorverksamheten
att följa upp det ekonomiska utfallet vid seniorkommitténs tävlingar
att, i samråd med klubbchefen, upprätta 2020 års spelprogram för seniorverksamheten
att kontinuerligt följa upp och göra nödvändiga justeringar av seniorernas tävlingsstatuter
att genomföra Torsdagsgolfen, Eftersäsongsgolfen, matchen Kil-Billerud samt 94Trofén
att planera och arrangera H50 och D50
att ansvara för genomförandet av tävlingarna Värmlandsserien H50 och D50
att utse ansvarig samordnare/lagledare till serietävlingarna MSV H65
att öka antalet starter i Torsdagsgolfen
att samarbeta vid partävlingen Tredagars
att aktivt medverka till att tävlingar förläggs till Kil för att stärka klubbens intäkter
att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan
att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna
att vid säsongens slut uppvisa ett ekonomiskt överskott om minst 3 000,-

DAMKOMMITTÉN
Kerstin Almqvist
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•

att locka många golfande damer till våra golfarrangemang genom social samvaro
att arrangera en upptaktsträff inför golfsäsongen med en 9-hålstävling, modevisning
och information om kommande säsong och tävlingsprogram
att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett tävlingsprogram för kommitténs
tävlingar
att arrangera en 18-hålstävling med efterföljande vinprovning
att anordna golftävlingar för damer på tisdagar med varierande tävlingsformer
att anordna en ”hemlig resa” då deltagarna inte i förväg vet vilken golfbana som ska
besökas. Resan sker över dagen på en tisdag.
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•
•
•
•
•
•
•

att erbjuda träning för damer under säsongen med golfklubbens pro som instruktör
att anordna en gemensam lördagstävling tillsammans med KH-golfen med efterföljande middag
att anordna två gemensamma prisutdelningar i anslutning till tisdagsgolfen och som
säsongsavslutning anordna lördagstävling med prisutdelning
att arrangera en tävling på söndagen efter säsongsavslutningen, Tio små birdies, då
de tio som spelat flest tisdagstävlingar under säsongen får delta
att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan
att upprätta en budget och föra en ekonomisk redovisning som lämnr ett överskott
om minst 3 000,- vid säsongens slut
att rapportera alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna

JUNIOR- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN
Fredrik Toftgård
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att utveckla juniorverksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt
att rekrytera ledare och därefter utöka antalet ledarledda träningtillfällen
att, utifrån styrelsens beslut, ha tillgång till klubbens instruktör
att skapa ett samarbete med herr- och damkommittéerna
att få fler juniorer att tävla både enskilt och tillsammans med andra på klubb- och distriktsnivå
att ordna någon form av läger för juniorerna
att ha en stående tid en gång/vecka för spel på banan med företräde för juniorer
att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan
att rapportera kommitténs alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna

BANKOMMITTÉN
Cermit Bäcklund
Mål och verksamhetsaktiviteter
•
•
•
•
•
•

att Kils GK:s bana ska vara en av de bäst skötta golfbanorna i Värmland
att ha ett helhetsperspektiv på utvecklingen och driften av anläggningen i enlighet
med beslutat måldokument
att banskötseln kännetecknas av miljömässig hållbar utveckling med utgångspunkt i
FN:s globala hållbarhetsmål
att arbeta i enlighet med GEO OnCourse som riktmärke
att beakta medlemmarnas synpunkter på banutvecklingen
att, som komplement till banpersonalen, engagera medlemmar i hålvärdsarbetslag,
bunkerlag och arbetslag för speciella arbeten
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•
•
•
•
•

att, tillsammans med hålvärdssamordnaren Greger Norlin, diskutera och besluta om
arbeten som kan utföras av hålvärdslagen
att, tillsammans med hålvärdssamordnaren och banchefen planera städdagarna
att höja standarden på klubbhusområdet
att förse kansliet med information så att hemsidan vid varje tidpunkt är aktuell
att rapportera kommitténs alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna
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