Styrelsen i fokus.
ATT LEDA EN GOLFKLUBB

Anpassad!
Kostnadsfri utbildning
som skräddarsys
efter era behov
och utmaningar.

Styrelsen i fokus.
Svenska Golfförbundet erbjuder en kostnadsfri utbildning i att
leda en golfklubb. Styrelsen får grundläggande kunskap om
uppdrag, ansvar och befogenheter samt verktyg och insikter kring
klubbutveckling. Innehållet skräddarsys till din golfklubb.

Tid och plats

Innehåll

Utbildningen är på totalt tre timmar och
hålls på er golfanläggning. Ni bokar
utbildningen med kursledarna från SGF:s
klubbrådgivarteam vid ett datum som
passar er.
Klubben behöver ha tillgång till lämplig
kurslokal samt projektor med duk.

Under tre timmar ges grundläggande och
viktig kunskap om styrelseuppdraget
samt nycklar till att säkerställa
utvecklingen. Ni får konkreta verktyg
för att rapportera, mäta och prioritera
aktiviteter för att ständigt jobba mot
uppsatta mål. Dessutom information om
ansvar och befogenheter, ekonomi- och
arbetsmiljöansvar, delegationsordning,
målstyrning och olika regelverk som styr
klubbens och styrelsens arbete.

Målgrupp
Styrelsen i fokus är relevant både för
stora och små klubbar och golfbolag,
oavsett om det finns anställda eller inte
och oavsett antal medlemmar.
Utbildningen är främst till för styrelseledamöter i golfklubbar och driftbolag
som jobbar aktivt med verksamhetsutveckling, men även valberedning,
operativt ansvariga och övriga
nyckelpersoner i klubben.

Målsättning
Ge styrelseledamöter, valberedning och
övriga en ökad kunskap kring lagar och
regler, samt ökad förståelse för styrelsens uppdrag och påverkan på klubbens
verksamhet och utveckling.
Utbildningen kan också identifiera
ytterligare behov av specialistkunskap
från övriga rådgivningsresurser från
SGF samt Gröna arbetsgivare och
branschspecifika organisationer som
GAF, SGA, PGA och SISU.

Kursprogram (3 timmar)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Golfsverige
Klubbens organisation
Styrelsens uppdrag och ansvar
Arbetsgivarfrågor
Ideellt arbete -hur hanteras det
Aktiebolag -driftbolag (om relevant)
Valberedningens roll
Lagar, avtal och försäkringar
Ledarskap och utvecklingsarbete
Verktyg i vardagen

Kursledare och kontakt
Vid frågor eller för att boka in ett kurstillfälle på er klubb, kontakta kursledarna
från SGF:s klubbrådgivningsteam:
Lena Lindström, 070-394 9578,
lena.lindstrom@golf.se
Sandra Tancred Fulke, 070-940 9413,
sandra.tancred.fulke@golf.se

Boka idag!
sandra.tancred.fulke@golf.se
lena.lindstrom@golf.se

