Verksamhetsplan 2017 Frösåker golfklubb

Inledning
Ett medlemskap i Frösåker golfklubb innebär tillgång till spel på en bana i Sveriges
toppklass, en bana som dessutom är inbäddad i en fantastisk miljö.
Frösåkers golfklubb är en klubb i ständig utveckling. Klubben är en viktig grundpelare i
anläggningen Frösåker Golf & Country Club. De senaste åren har vi aktivt arbetat för en
helhetssyn där vi tänker helhet före delarna och tar ett gemensamt ansvar för
anläggningens resultat. Ett viktigt arbete som vi kommer att fortsätta med och
intensifiera under kommande år.
Frösåker golfklubb ska stimulera till såväl motions- som tävlingsidrott och erbjuda alla
medlemmar möjlighet att utveckla sitt golfspel. Klubben ska verka för en jämställd miljö
och god umgängeston. ”Det goda värdskapet” ska genomsyra all verksamhet i klubben
och på hela anläggningen. Med detta menar vi att alla ska verka för en golfklubb och en
anläggning där alla känner sig välkomna och trivs, både som medlem och gäst. Alla
medlemmar har ett ansvar för att detta kan åstadkommas och upprätthållas.
Tidigare års utmaning för golfsverige och för Frösåker har varit att rekrytera och
framförallt behålla golfspelare. Glädjande nog verkar den nedåtgående trenden nu vara
bruten – golfsverige ökar för andra året i rad. Detta kommer vi att ta vara på!

Verksamhet 2017
Under hösten 2016 har samtliga medlemmar fått möjlighet att besvara en enkät med
frågor om hela anläggningens verksamhet. Enkätens resultat ger avtryck och förstärker
den inriktning samt de områden som vi planerat att satsa på även för kommande år:


En klubb där du trivs



En klubb du vill rekommendera



En anläggning du är stolt över



Fler deltagare i klubbens tävlingar



Mer aktiviterer för medlemmar



Fler aktiviteter för medlemmar i åldern 30 – 50 år.

Aktiviteter 2017

 Vi startar ett målgruppsarbete i syfte att kartlägga vilka spelar-/medlemskategorier
som finns på klubben och vilka behov/förväntningar dessa har.
 Vi stimulerar till medlemmarnas spelutveckling genom att erbjuda medlemsträning
för olika målgrupper.
 Vi anordnar klubbaktiviteter som exempel tematräffar i samverkan med vår Pro och
Frösåkers krog.
 Vi tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att anordna ett antal klubbaktiviteter under
säsongen såväl sociala som utvecklande/lärande.
 Vi erbjuder ett tävlingsprogram som är riktat till en bredare målgrupp än tidigare
 Vi utvecklar och tydliggör rutiner för klubbens tävlingar för att förenkla
egenomförandet för alla.
 Vi tillsätter en arbetsgrupp för att utveckla KM så fler medlemmar vill delta och att
det samtidigt inramas av ett festligt arrangemang.
 Vi verkar för att skapa en festlig stämning på golfveckan med målet att det för
medlemmarna ska bli en av årets höjdpunkter.

Det ideella uppdraget
Det ideella engagemanget har de senaste åren förändrats. Det blir allt svårare att hitta
personer som är villiga att engagera sig i föreningslivet. Vi ska arbeta för att hitta nya sätt
som attraherar och lockar till det ideella uppdraget. Ideella krafter är en förutsättning om
vi även i framtiden ska kunna leverera en bred och omfattande verksamhet till en rimlig
kostnad.

