
 
Verksamhetsplan Sisjö Golfklubb 2023 

 
 
Styrelsen 
Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten som fastställs av årsmötet utgör klubbens 
styrdokument som styrelsen arbetar efter. Styrelsens målsättning är att rekrytera nya medlemmar och 
att befintliga medlemmar ska vilja fortsätta vara med i klubben. Kommittéerna arbetar på styrelsens 
uppdrag och erbjuder aktiviteter för klubbens medlemmar. Årsmöten sker enligt stadgarna på våren 
och hösten och däremellan håller styrelsen protokollförda månadsmöten.   
 
Kommunikation 
Styrelsen kommunicerar främst med medlemmarna via email i GIT-systemet, men även via hemsidan 
www.sisjogk.se, Facebook, Instagram och anslagstavlor. Medlemsenkäten ”Players 1st” som genom 
avtal med förbundet når ut till alla klubbens medlemmar används för att se på vilka områden 
medlemmarna är nöjda och på vilka områden de vill se förbättringar.   
 
Medlemskommittén 
Medlemskommittén kommer att anordnade Intro Cup på våren. Vi kommer då att hälsa nya 
medlemmar välkomna. Representanter från styrelsen och våra kommittéer presenterar sig och ger 
info om sina uppgifter i klubben. Därefter spelas en 9-håls tävling. Jordgubbstårtan på sista dagen av 
Sisjö Golfvecka görs i ordning av kommittén. En tävling endast för medlemmar tillsammans med 
grillning hålls en sommarkväll.    
 
Marknadskommittén   
Vi ska arbeta för att de Företagsvänner vi har skall förlänga sina avtal och vi skall söka upp nya 
företag för att bli Företagsvänner 2023. Våra Företagsvänner kommer utöver att profilera sig med 
skyltar runt banan och på hemsidan också kunna äga och namnge någon av våra tävlingar.  
 
Tävlingskommittén  
Tävlingskommitténs uppgift är att främja och inspirera klubbens medlemmar att delta i 
tävlingsverksamheten i och utanför klubben. Ett möte hålls i början av året där tävlingsledare och 
funktionärer, nya och gamla, är inbjudna. På mötet behandlas säsongens föreslagna 
tävlingsverksamhet på klubben samt tillsättande av tävlingsledare och funktionärer för varje tävling.  
Vi kommer att delta i GGF’s seniorseriespel både för scratch och hcp, samt i Matchspelscupen.   
 
Bankommittén  
Bankommittén kommer att kommunicera med banägare och banpersonal och framföra önskemål om 
arbeten på banan. Vi hjälper även till med enklare sysslor. Arbetsdagar kommer att ordnas i början av 
våren och till hösten.  
 
IT-kommittén  
IT-kommittén kommer fortsatt stötta klubbens tävlingsledare. IT-kommittén ansvarar för klubbens del 
av GIT-systemet och ordnar intern utbildning i GIT-tävling. De har också ansvaret för klubbens egna 
skrivare för tävlings-scorekort.  
   
HCP-kommittén  
Hcp-kommittén kommer fortsatt att hjälpa medlemmar med felaktigt registrerade golfrundor. Manuell 
individuell revision utförs som förut vid behov i samråd inom hcp-kommittén.  
 
Utbildningskommittén  
Kurser arrangeras i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Medlemmar som vill gå en kurs är 
välkomna att höra av sig med önskemål. Vi fortsätter att söka medlemmar som vill hjälpa till som 
tävlingsledare och gå GGFs kurser i tävlingsledning och golfregler. Om intresse finns arrangeras även 
utbildningstillfällen med egen interna kompetens, t.ex. utbildning i GIT, GIT Tävling.     
 
 
 



 
 
Juniorkommittén   
Juniorkommittén stöttar träningsgruppen som leds av pro’n och där några av klubbens 
juniormedlemmar och ungdomar från andra klubbar deltar. Vid behov hjälper Juniorkommittén till som 
starter i junior-KM och i andra juniortävlingar.     
 
Herrkommittén    
Herrkommittén kommer att arrangera Onsdagsgolfen över 9 hål för herrar från 18 år och uppåt. Vi 
kommer att spela olika spelformer och från olika tee, med fullt eller reducerat antal klubbor.    
Veckotävlingen för ”Old Boys”, Trygga Rundan, kommer att spelas över 9 hål på torsdag förmiddagar, 
och under vintern tränar de puttning inomhus.   
Vi deltar med lag i de flesta åldersklasser i GGF’s scratch-seriespel, samt i hcp-serien för H60.   
 
Damkommittén   
Damernas tisdagstävlingar över 9 hål kommer att spelas med två starttider fm/em med A och B klass. 
Vi kommer att anmäla ett lag till seriespel D50 hcp och ett lag till D50 scratch. Säsongen startas upp 
med en kom-i-gång-dag i slutet av april. En dagsresa är planerad till Åsundsholm med golf och lunch. 
Under januari-mars hålls en puttingtävling i putthuset. 
Vi använder oss av vår FB sida Golfdamer-Sisjö GK och anslagstavlan för att nå ut med information. 
 
Seniorkommittén  
Vi fortsätter med Fredagsgolfen för seniorer. Fredagsgolfen vänder sig till både damer och herrar och 
spelas över 9 hål.   
 
 
Förhoppningar inför golfåret 2023 
Alla klubbens medlemmar kan hjälpa till att vara Sisjö GKs ambassadörer och på så vis locka fler 
medlemmar. Med gott humör och genom att uppmuntra och stötta varandra skapar vi ökad trivsel i 
klubben.        
 
 
Vi önskar alla våra medlemmar ett härligt golfår 2023!  
  
Göteborg i november 2022 
   
Styrelsen 


