
VERKSAMHETSPLAN 2017  

  
 

Aktuellt Beslut  Ansvariga 

BANFÖRBÄTTRINGAR 1. Hål 1 – Vattenhålet före green rensas och en duk läggs på 
botten 

2. Grästee. Kontakt tas med Bilfrakt för inköp av jord.  Arbetsdag 
för att utföra arbetet 

3. Hål 4 – Bunker på vä sida bort 
4. Hål 6 – Arbetet med att åtgärda sträckan mellan gul och röd tee 

kvarstår, men görs om resurser för det finns 
5. Skotta av greenerna tidigt 
6. Ha sandhög vid greenerna för att lätt kunna fylla igen 

uppkomna slitage på green 

Thomas S 

SKYLT Skyltar vid tee  
 

Christer N 

TÄVLINGAR 2017 
 

Tävlingsprogram för 2017 läggs ut först när alla tävlingsdatum 
fastställts. Någon gång i april/maj 
 

Tomas B 

TÄVLINGSAVGIFTER 250:- för alla tävlingar förutom Norsjökampen. 
 

Styrelsen 

GREENFEE 150:- för 18 hål (hel dag) 
100:- för 9 hål 
50:- juniorer upp till 21 år 
 

Styrelsen 

Medlemsavgifter 1200:- för lokala medlemmar (bor i Skellefteå kommun) 
650:- för distansmedlemmar 
 
Årsgreenfee: 500:- seniorer 
                         400:- juniorer 

Styrelsen 

UTBILDNINGAR 
 
 

Grönt kortutbildningen: i början av juni (prel v 23) 
- Anmälan via e:post  
- Ringa Tomas Bengtsson 

Golfskolan: vecka 26 med avslutningstävling på lördagen 
 

Tomas B 
Stefan M 

BANVANDRING 
 

Thomas S meddelar om när det blir Thomas B 

VÅRSTÄDNING 
 

Gunilla skickar ut meddelande när det blir Gunilla J 

GOLFVÄRD Golfvärd lördag och söndag från v 25 till v 33.  Den som är 
tävlingsledare under en helg har prio på sin helg 
 

Gunilla 

BIDRAGSANSÖKAN Driftsbidrag (vecka 40) och ev Bygdeavgiftsmedel (senast 2017-12-31) 
 

Gunilla 

SPONSORSARBETE Kontakta de som vi har från förra året. Jobba på att få in nya sponsorer 
 

Alla 

SOMMARARBETARE Anställa en sommararbetare från början av maj till sista augusti 
 

Gunilla 

FERIEUNGDOMAR Ta emot ungdomar under 2 perioder 
 

Gunilla 

Medlemsrekrytering Mål att få in fler lokala medlemmar. Idéer och förslag bearbetas i grupp 
 

Styrelsen 

Övrigt Inbjuda till ”Golfens dag” med utbildning. Inbjudan via hemsida och 
dela ut i brevlådorna i Boliden. Alla i styrelsen hjälps åt med 
utdelningen. Gunilla skriver ihop inbjudan 

Tomas B 

 


