
 

 

 
 
Kommittéernas uppdrag, verksamhet och ansvar  
 
Allmänt/gemensamt för samtliga kommittéer  
 
Alla ska:  

• Verka för och främja klubbens antagna värdegrund 

• utarbeta verksamhetsplan  

• utarbeta förslag till budget för sitt verksamhets- och ansvarsområde 

• aktivt arbeta för ”Vision 50/50” och därmed för ökad andel kvinnor och flickor 

• utarbeta verksamhetsberättelse  

• regelbundet rapportera till styrelsen och då redogöra för sin verksamhet 

• hålla medlemmarna kontinuerligt informerade via adekvata kanaler som t ex hemsidan 
 
Bankommittén som är gemensam med Allerum Golf AB ska  
 

• upprätta en långsiktig plan för anläggningens utveckling, inkluderande bedömning av framtida risker 

• upprätta och hålla en skötselplan aktuell för anläggningen  

• se till att banorna sköts enligt den upprättade skötselplanen och vidta åtgärder, om så behövs, för att 
bibehålla en jämn och hög kvalitet  

• se till att byggnaderna erbjuder ändamålsenlig funktionalitet i respektive del  

• upprätta och hålla aktuell en miljöplan som fyller kraven för SGF:s Miljödiplom  

• svara för lokala regler  

• svara för banmarkeringen  

• svara för att banorna är värderade och slopesatta i samarbete med Skånes Golfförbund  

• utarbeta ordningsföreskrifter för anläggningen  

• verka för hög finish på hela anläggningen  
 
Anläggningskommittén ska 
 

• vara den huvudsakliga samarbetsplattformen mellan Allerum GK och Allerum Golf AB. 

• hantera långsiktiga och policy- och strategiska frågor för Allerum Golf 

• hålla regelbundna möte med företrädare for Allerum Golf AB och utse en representant till bolagets 
årsstämma samt ev. styrelsemöten dit en klubbrepresentant är adjungerad 

• vara klubbens part i revideringen av nyttjanderättsavtalet mellan klubb och bolag 

• förhandla fram, i god tid före höstårsmötet, förslag till avgifter för kommande verksamhetsår samt ev. 
revidering av träffad avsiktsförklaring mellan klubb och bolag 
 

Damkommittén ska  
 

• skapa förutsättningar för social och sportslig samvaro för klubbens kvinnliga medlemmar oavsett spelnivå  

• se till att alla damer, som vill spela golf och delta i klubbens verksamhet ska känna sig välkomna och 
delaktiga i gruppen  

• ordna tävling som pågår en dag i veckan under hela säsongen  

• i mån av tid och intresse genomföra ytterligare, lättsamma lagtävlingar och aktiviteter  

• varje säsong genomföra en golfdag eller utflykt till annan golfklubb i regionen  

• ansvara för seriespelande damlag  

• hålla dammedlemmar kontinuerligt informerade om verksamheten via hemsidan, sociala medier och på 
kommitténs tavla i klubbhuset  

• aktivt arbeta för ökad andel kvinnor samt ökat engagemang bland medlemmarna  
  



 

 

 
Juniorkommittén ska 
  

• få alla barn och unga som vill spela golf att känna sig välkomna och delaktiga i gruppen  

• skapa förutsättningar för gott kamratskap, social och sportslig samvaro för juniorer och knattar oavsett 
spelnivå 

• ha bra tränings- och utvecklingsmöjligheter för knattar och juniorer 

• på träningar uppmuntra till individuell utveckling för alla spelare, oavsett nivå och kunnande  

• på ett lekfullt och engagerat sätt få barnen att tycka att golf är roligt och därigenom lägga grunden till 
deras fortsatta intresse  

• arrangera träningsläger och andra aktiviteter för att stimulera ungdomarnas golfspelande  

• ge juniorerna möjlighet att representera klubben i olika tävlingar/seriespel  

• engagera klubbens elitspelare som förebilder för ungdomarna  

• hålla medlemmar kontinuerligt informerade om verksamheten via hemsidan, appen Svenska Lag och på 
kommitténs tavla i klubbhuset  

 
Medlemskommittén ska   
 
Bidraga till att  

• behålla medlemmar i alla kategorier  

• ge möjlighet för alla kategorier av befintliga medlemmar att utveckla sin golf  

• rekrytera/värva nya medlemmar oavsett ålder och tidigare golferfarenhet  

• introducera nya medlemmar i klubben  
 
Dessutom  

• samverka/samarbeta med de andra kommittéerna och övriga ”intressenter” (tränare, shop, restaurang) 
för att lyckas med vårt uppdrag  

 
Herrkommittén ska  
 

• skapa förutsättningar för social och sportslig samvaro för klubbens manliga medlemmar oavsett spelnivå  

• få alla herrseniorer som vill spela golf att känna sig välkomna och delaktiga i gruppen  

• regelbundet genomföra separata seniortävlingar  

• varje säsong för herrseniorerna genomföra en golfdag eller utflykt till annan golfklubb i regionen  

• ansvara för samtliga seriespelande herrlag från H40 och uppåt  

• hålla herrseniormedlemmar kontinuerligt informerade om verksamheten via adekvata kanaler som t ex 
hemsidan  

  
Tävlingskommittén ska  
 

• arrangera klubbtävlingar lördagar/söndagar/helgdagar, max två i månaden från maj till och med oktober  

• se till att Klubbtävlingarna i största möjliga mån vänder sig till alla kategorier av golfare 

• se till att klubbtävlingarna har bra balans med singel-, par-, lagtävling  

• ansvara för att regelkunskapen bland medlemmarna är god  

• ansvara för den årliga handicaprevisionen  
 

 


