Styrelsen i fokus – Att leda en golfklubb
Grundkurs
Tid: 3 tim
Plats: Golfklubben
Hålls som en del i klubbens utvecklingsarbete.
Skräddarsys just för din golfklubb.
Ger styrelsen grundläggande och viktig kunskap om sitt uppdrag samt verktyg att säkerställa
utvecklingen.
Styrelsen i fokus skräddarsys för just din klubbs behov och utmaningar. Den vänder sig till styrelser i
golfklubbar och golfdriftbolag, som jobbar aktivt med att utveckla klubbens verksamhet.
Under tre timmar ges styrelsen faktisk och konkret kunskap kring ansvar och befogenheter,
ekonomiskt och arbetsmiljöansvar, delegationsordning, målstyrning, och om olika regelverk som styr
klubbens och styrelsens arbete. Har klubben driftbolag kopplas även på detaljer kring detta.
Under tillfället ges utrymme för dialog och diskussion. Styrelsen får förslag på verktyg för att
säkerställa utvecklingsarbetet och en plan för att nå önskade mål.
Klubbens möjligheter till samarbete med SISU kring lärgrupper lyfts.
Vem är Att leda en golfklubb till för?
Den är relevant både för stora och små klubbar, oavsett om klubben har anställda eller inte, oavsett
antal medlemmar.
Vilka bör delta?
Främst klubbens styrelse(r), men även valberedning, operativt ansvariga, övriga nyckelpersoner för
klubbens utveckling, m fl.
Förberedelser
Eftersom den hålls ute på klubb behöver klubben ha tillgång till en lämplig lokal, en ppt-projektor samt
duk.
Kurstillfället (3 tim)
• Golfsverige
• Klubbens organisation
• Styrelsens uppdrag och ansvar
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Arbetsgivarfrågor
Ideellt arbete – hur hanterar vi det?
Aktiebolag – driftbolag (för de klubbar som berörs)
Valberedningens roll
Lagar, avtal och försäkringar
Avtal, försäkringar
Ledarskap & utvecklingsarbete
Verktyg i vardagen

Målsättning
Målsättningen med Styrelsen i fokus – Att leda en golfklubb är att ge styrelsens ledamöter,
valberedningen och övriga en ökad kunskap kring styrelsefrågor, lagar och regler, samt att ge en ökad
förståelse för styrelsens uppdrag och dess påverkan på klubbens verksamhet och utvecklingspotential.
Den ger också konkreta verktyg för att kunna rapportera, mäta och prioritera aktiviteter så att klubben
ständigt jobbar mot uppsatta mål.
Styrelsen i fokus kan identifiera ytterligare behov av branschspecifik kunskap för både styrelse,
förtroendevalda och anställda:
o SGFs rådgivningsresurser: Bankonsulenter, juniorutvecklare, GIT, Vision 50/50, handigolf,
kommunikation, Idrottsledare, etc.
o Gröna (fd SLA): Arbetsmiljö, arbetsrätt, kollektivavtal.
o Externt: Ekonomisystem, service/värdskap, körkort för röjsåg/motorsåg.
o GAF: HUA; GUA, Klubbchefsutbildning, etc.
o SGA: Högre greenkeeperutbildning, etc.
o PGA: Tränarutbildningar.
o SISU: Ledarutbildningar, etc.
Kursledare:
Vid frågor och för att boka in ett kurstillfälle kontakta SGF klubbrådgivare Lena Lindström, mobil 070394 9578, lena.lindstrom@golf.se eller Sandra Tancred, 070-940 9413, sandra.tancred@golf.se.

