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Timrå Golfklubbs ambition är att erbjuda 
medlemar, gäster och partners:

➢En förstklassig Golfbana

➢En förstklassig Träningsanläggning

➢En förstklassig Service och Bemötande



Klubbledning

Klubbchef
Per Engström

Course Manager
Robert Martin



Styrelsens allmänna roll

• Styrelsens allmänna roll är att:
– Kollektivt ta ansvar och fatta beslut i alla de frågor som kommer upp till 

styrelsen och bedöms vara styrelsefrågor

– Följa upp verksamheten och vara ett stöd till klubbledningen

– Arbeta med klubbens strategiska inriktning och långsiktiga plan 

– Vara en ytterligare kontaktlänk emot medlemmarna

Timrå Golfklubbs styrelse är en arbetande styrelse –

i en nära samverkan med klubbens övriga funktioner



Ordförande

• Funktion under 2018:

– Planera och leda styrelsemötena

– Huvudansvarig för arbetet kring nästa plan för klubben, ska tas i dec 
2018

– Delta och representera klubben i olika möten

– Fortsatt uppföljning/stöd till klubbledningen

– Slutföra de pågående projekten

– Vara tydlig och närvarande inom klubben

– Fortsatt stärka relationen med Timrå Kommun och andra 
organisationer

Lars Andersson



Vice ordförande

• Styrelseledamotens roll 

– Tillsammans med styrelsen, klubbledningen, valberedning och medlemmar 
upprätta en plan för de kommande åren och hur planen kan/ska bemannas

– Tillsammans med styrelsen och klubbledningen upprätta olika projekt-
ansökningar och studera om medel ifrån stödorgan kan användas för 
klubbens utveckling i någon form

– Komma med förslag hur vi kan/ska hantera ”HandiGolfen” framgent

Benny Eriksson



Medlemsaktiviteter

• Styrelseledamöternas roller: 
– Sätta samman en grupp som blir ”Medlems-kommittén”

– Kalla, leda och rapportera Medlemskommitténs arbete

– Ansvara för 50/50 projektet där arbetet dels handlar om att främja 
jämställdhet och ha ett bra klimat i klubben

• 2018 – Medlems-kommitténs program omfattar bl.a:
– Arrangera aktiviteter för medlemmar under året med mer fokus på sociala 

och informativa aktiviteter och gärna i samarbete med restaurangen och 
partners.

– Utveckla klubbens ”faddersystem” för att ta hand om nya medlemmar

– Exempel:
• ”Arrangera” aktiviteter under säsongen

• Några former för vinteraktiviteter

• Medlemsmöten med medlemmar, styrelse och klubbledning

• Kontakta och bearbeta de medlemmar som kanske lämnar eller har lämnat klubben 
för att få dessa att om möjligt stanna kvar

Susanne Hellqvist

Anna-Carin Östman



• Styrelseledamotens roll:
– Rapportera tränings- och utbildningsverksamheten till 

styrelsen

– Bedriva ett aktivt samarbete med klubbens övriga 
verksamheter

– Vara ett av klubbens ”ansikten” externt

• Timrå Golf Academy 2018:
– Skapa ett attraktivt nybörjarpaket inkluderande utbildning 

och medlemskap

– Bedriva juniorträningar och övriga kurser/träningar

– Tillsammans med klubbchefen bedriva aktiviteter för 
partners och medlemmar

– Marknadsföra verksamheten externt

– Bedriva golfresor

Niklas Dahlgren & Peter Forsgren



Tävling

• Styrelseledamotens roll:

– Sätta samman en tävlingskommitté och leda dess arbete

– Rapportera tävlingsverksamhetens arbete till styrelsen

– Verka för att Golfveckan och KM blir fortsatt årliga höjdpunkter

– Ta fram en långsiktig plan för golftävlingar. Gärna återkommande tävlingar 
samt tydliggöra nyttan för klubben och dess medlemmar.

• 2018 – Tävlingskommitténs program omfattar:

– I samråd med klubbens tjänstemän planera all tävlingsverksamhet och för 
vissa tävlingar utse en grupp som ansvarar för tävlingens genomförande

– Det är fortfarande respektive tävlingskommitté som beslutar över tävlingens 
utformning, deltävlingar och slutsegrare

Thomas Edenström



Juniorverksamheten

• Styrelseledamotens roll: 

– Sätta samman en grupp som blir ”Juniorkommittén”

– Kalla, leda och rapportera Juniorkommitténs arbete

• 2018 – Juniorkommitténs program omfattar:

– Inspirera och utveckla fler ungdomar inom golfen, speciellt fler flickor

– Bjuda in andra Timrå-föreningar som har en ungdomsverksamhet. Golf 
kan i många fall bli ett bra komplement

– Driva arbetet kring junior-hemsidan

– Engagera fler föräldrar inom klubben

– Bedriva sommar och vinterträning

– Delta i kommittén för medlemsaktiviteter

– Viktigt med ett nära samarbete med klubbens instruktörer

Jonny Nissilä



Marknad

• Styrelseledamöternas roller:

– Kalla, leda och rapportera Marknadskommitténs arbete

• 2018 – Marknadskommitténs arbete omfattar:

– Stödja klubbledningen så att årets intäktsbudget för sponsring nås

– Tillsammans med klubbchefen utveckla fler och nya former för Mf och 
sponsring

– Hålla olika aktiviteter med våra partners

– Skapa en mer fyllig dokumentation kring sponsoravtalen

– Stödja klubben i sin marknadsföring och dess olika aktiviteter i media, 
hemsida och sociala medier

– Öka medlemsinformationen via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier

Valberedningens 

förslag: 

Mikael Sjöblom

Robin Rydqvist



Ekonomi

• Styrelseledamotens roll tillika klubbens ”kassör”:

– Planering och uppföljning av budget, resultat- och balansräkning

– Till styrelsen, tillsammans med klubbchefen, rapportera det ekonomiska 
läget för klubben

– Investeringar över 50.000 beslutas av styrelsen

• 2018 – Klubbledningens program inom ekonomi omfattar:

– Verka för en ekonomi i balans och att budgeten minst nås

– Att fler fullvärdiga medlemmar ansluter sig till klubben

– Målsättning ca 1300 medlemmar

– Översyn av Greenfee-avgifterna för 2018

– Stärka ekonomin genom olika erbjudanden till våra medlemmar

– Stärka samarbetet med våra partners

Valberednings

förslag: 

Gunnar Grönberg



Klubbledningens fokus 2018

• Klubbchefens prioriterade frågor 2018:

– X

– X

– X

– X

– X

• Course Managers prioriterade frågor 2018:
– Nya tee på rangen och området runt den kommer att färdigställas

– Förbättra vägnätet runt golfbanan särskilt vid vissa tee

– Vattenrännan vid hål 9 ska rensas

– Hybridgräset på hål 6 ska renoveras med nytt material och sås om och en ny 
hybridmatta kommer att installeras på hål 11 till vänster innan 
vattenhindret. Den blir en obligatorisk drop-zone

– Stubbar rensas i skogen till vänster om hål 8

– Greenområdet på hål 15 torvas av och jämnas ut

– Diverse områden gallras för att förbättra ljusinsläpp

– Fikakuren vi tee 10 tas bort och ersätts av bänkar

Klubbchef
Per Engström

Course Manager
Robert Martin



Övrigt

• Kansliets roll: 

– Hög service och ett trevligt bemötande

– Gästvänliga öppettider 

– Administrera betalningar ifrån golfshopen

– Ev. bedriva Turistbyrå/Satellit

• Övrigt:

– Ban-kommittén utgörs av Robert Martin, Per Engström, Niklas Dahlgren samt 1-2 
medlemmar

– Hus-kommittén leds av ???



Alla frivilliga utgör en viktig roll inom klubben

Exempel:
•Dukgänget

•Vårstädningen 

•Golfvärdar

•Olika tävlingsarrangemang

•Visst stöd vid banarbete

•Osv

•osv

Ett stort TACK !!



Utveckling av klubben

• Träningsanläggning i Topp-klass

✓ Ständiga förbättringar på vår fina golfbana

✓ Tee 42 på golfbanan - klart

✓ Upprustning av rangen - pågående

✓ Teknikstudio i toppklass – klart

✓ Golfsimulator - klart

✓ Upprustning av korthålsbanan - pågående

• Fortsatta arbeten:
– Verksamhetsplan 2019-2022

– Om möjligt finna former för ett nära boenden

– Fortsatt rensa vatten-kanalerna

– Klubbens arbete inom HandiGolfen

– mm


