
                                                                      

Utkast till kommitté vérksamhét fo r 
Loftahammars Golfklubb  

Inriktning 
 

• Sammankallande till kommittéerna utses av styrelsen.  

• Övergripande målsättningar, ansvar och uppgifter för kommittéarbetet fastställs av 

styrelsen. 

• Sammankallanden samordnar kommitténs verksamhet samt kallar till möte. 

• Kommittéerna gör en planering av årets aktiviteter utifrån mål och ansvar 

• Kommittéerna skriver anteckningar vid varje möte. 

• Sammankallande lämnar vid behov en lägesrapport till styrelsen och/eller ett 

beslutsunderlag om styrelsebeslut krävs. 

• Varje kommitté lämnar varje år en sammanfattande årsberättelse till styrelsen. 

• Målsättningen är att succession ska ske i kommittéerna efter några år och 

sammankallanden ansvarar för att det arbetet initieras i kommittén.    

Bankommittén 

Målsättningar 
Banan är klubbens viktigaste tillgång och vi ska aktivt arbeta för att utveckla och öka kvalitén. 
 

• Banan ska rankas som en av Sveriges bästa 9-håls banor 

• Banan och dess kringområden ska utvecklas konditionsmässigt 

• Långsiktigt kvalitetstänkande ska eftersträvas och största möjliga hänsyn ska tas till 

miljön 

• Banan ska vara miljödiplomerad, enligt SGF:s normer 

Möten och antal ledamöter 
Gruppen träffas 2-4 gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  
Antal ledamöter 5-7st. I denna kommitté ingår även banpersonalen. 
 

Ansvar och uppgifter 

• att vara en länk mellan klubbens medlemmar och klubben 

• att tillvarata medlemmarnas intressen och fånga upp synpunkter mm. 

• att ge förslag till utveckling och förbättringar av banan och att kontrollera, följa upp och 

ge banpersonal och styrelse rekommendationer för banans långsiktiga kvalité. 



                                                                      

Juniorkommittén  

Målsättningar 

• Att alla barn och ungdomar ska trivas och alltid känna sig välkomna till Loftahammars 

golfklubb. 

• För att Loftahammars GK skall kunna utvecklas är det mycket viktigt att klubbens 

juniorverksamhet fortätter att utvecklas och växa och att vi ökar antalet aktiva juniorer. 

• Kommunikation med klubbens juniorer ska ske kontinuerligt och genomförs enklast via 

hemsida och sociala medier 

• Under våren ska ett klubblad distribueras som beskriver den planerade verksamheten 

under säsongen 

Följande tio punkter ska alla arbeta efter och det kommer bidra till att alla trivs och känner sig 
välkomna i verksamheten. 

1. aldrig mobba eller tala illa om andra människor  
2. vara hjälpsam, visa förståelse och vara en god kompis 
3. aldrig fuska och att alltid uppträda på ett schysst och sportsligt sätt  
4. aldrig svinga en klubba eller slå golfbollar om någon riskeras att bli träffad. Säkerheten 
för mig själv samt andra är en förutsättning för att delta i träning och tävling.  
5. hålla god ordning, lägga tillbaka torv, laga nedslagsmärken, ställa tillbaka hinkar, 
plocka upp skräp, etc. på banan samt klubbens övriga områden  
6. passa tider vad gäller anmälan till tävling och närvaro på träning  
7. spela snabbt på banan och följa vett och etikett  
8. förstå att tobak, alkohol och droger inte hör ihop med idrotten golf  
9. alltid vara ett föredöme för Loftahammars GK 
10. alltid ha kul! 

”JuniorTian” skall alltid gås igenom när nya juniorer inleder sin utbildning. 
 

Möten och antal ledamöter 
Kommittén träffas 3-5 gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  Antal ledamöter 4-6st. 

Ansvar och uppgifter 

• Kommittén ska ta fram en tydlig och konkret verksamhetsplan för juniorverksamheten  

• Säkerställa att träningstillfällen erbjuds för alla barn och ungdomar  

• Genomföra tävlingar som är anpassade till juniorerna  

• Genomföra trivselaktiviteter där juniorerna träffas och lär känna varandra 

• Stimulera till träning och spel för att bli bättre och därmed kunna sänka sitt hcp 

• Styrelsen ska informeras kontinuerligt och fatta beslut om ekonomiska ramar för 

verksamheten. 



                                                                      

Tävlingskommittén 

Målsättningar 
Genomföra tävlingar som attraherar både nya och etablerade spelare. 

Säkerställa att vi har en bra och fungerande tävlingsverksamhet som bidrar till gemenskap 

och att golfspelet utvecklas och förbättras. 

Möten och antal ledamöter 
Kommittén träffas 3-5 gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  Antal ledamöter 5-10st. 

Ansvar och uppgifter 
• Tävlingsverksamhet, program och tävlingsformer 

• Arrangera tävlingar och besätta de funktionärer som krävs 

• Handicapfrågor och handicaprevision 

• Ta fram tävlingsbestämmelser 

• Ta fram förslag på lokala regler och bestämmelser 

• Ta fram förslag på indexering och slope 

• Hjälpa till med sponsorer till prisbord 

• Informera styrelsen och lämna förslag till tävlingsprogram 

Sponsorkommittén 

Målsättningar 

Behålla och attrahera nya företag som vill samarbeta med klubben genom sponsring. 

Målsättningen är att öka sponsorintäkterna genom att behålla befintliga sponsorer och 

attrahera nya. Ett viktigt mål är att våra sponsorer skall känna att de får ett mervärde när de 

sponsrar klubben. 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  

Ansvar och uppgifter 

• Ta fram olika sponsringserbjudanden 

• Aktivt arbeta med att attrahera företag att vilja samarbeta med klubben genom 

sponsring. Exempelvis bearbeta medlemmar som är företagare eller som har koppling till 

företag som kan bli sponsor till klubben och bearbeta företag i klubbens närområde för 

att stärka den lokala kopplingen mellan företag och klubben. 

• Genomföra aktiviteter för sponsorerna, skapa mervärden för dem och upprätthålla en 

god relation mellan sponsorer och klubben. 



                                                                      

Damkommittén 
 

Målsättningar 
Säkerställa att vi har en bra och fungerande verksamhet för damerna i klubben 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  

Ansvar och uppgifter 

• Genomföra aktiviteter och tävlingar för damerna 

• Ta hand om nya damer/tjejer som kommer till klubben ”fadderverksamhet”. 

•  Säkerställa att damernas intressen tas tillvara 

• Organisera resursgruppens arbete för damer 

Herrkommittén 
 

Målsättningar 
Säkerställa att vi har en bra och fungerande verksamhet för herrarna i klubben 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  

Ansvar och uppgifter 

• Genomföra aktiviteter och tävlingar för herrarna 

• Ta hand om nya herrar/pojkar som kommer till klubben ”fadderverksamhet”. 

•  Säkerställa att herrarnas intressen tas tillvara 

• Organisera resursgruppens arbete för herrar 

Seniorkommittén 
 

Målsättningar 
Säkerställa att vi har en bra och fungerande verksamhet för seniorerna i klubben 

Möten 
Kommittén träffas xx gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  



                                                                      

Ansvar och uppgifter 

• Genomföra aktiviteter, träningar och tävlingar för seniorerna 

• Tar hand om nya seniorer som kommer till klubben 

•  Säkerställer att seniorernas intressen tas tillvara 

• Organisera resursgruppens arbete för seniorerna 

Rekryteringskommitté  
 

Målsättningar 
Öka antalet medlemmar  

Möten och antal ledamöter 
Kommittén träffas 2-4 gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov. Antal ledamöter 4-6st. 

Ansvar och uppgifter 

• Planera och genomföra aktiviteter som ”prova på” 

• Ta fram förslag till informations- och marknadsföringsaktiviteter 

• Aktivt försöka rekrytera nya medlemmar  

Trivselkommitté  
 

Målsättningar 
Öka medlemmar och gästers trivsel på och omkring klubben 

Möten 
Kommittén träffas 2-3 gånger per år, utöver detta kallar den sammankallande till möten vid 
behov.  
 

Ansvar och uppgifter 

• Planera och genomföra aktiviteter och fester 

• Föreslå förbättringar som skapar ökad trivsel 

• Informera styrelsen och lämna förslag till aktiviteter 

 

 
   


