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1. Verksamhetsplan
● Fullerö GK är en klubb med familjär anda för alla människor i samhället. Klubben 

satsar också på en stark ungdomsverksamhet.
● Vi erbjuder medlemskap och golfspel på Fullerö Golfbana för att tillgodose behoven av 

motion, tävling, social samvaro och meningsfull fritid.
● Vi erbjuder företagare samarbetspaket för att tillfredsställa deras behov av exponering 

och service.
● Den årliga verksamhetsplanen skall färdigställas senast den 31/10

2. Mål 
Vi skall erbjuda resp. uppnå: 

1. Bana, övnings- och klubbhusområde av högsta kvalitet. 
2. Medlemsformer som är väl anpassade till våra behov och marknadsläget.
3. Bra samhörighetskänsla och gott samarbete ideella – anställda - restaurangpersonal – 

medlemmen i gemen. 
4. Bra service och proffsigt bemötande.
5. Bra klass och bredd på ungdoms-, idrotts- och tävlingsverksamheten.
6. Förbättrad image och attraktivitet på golfmarknaden
7. Ekonomi i balans med kostnadskontroll och fokus på god likviditet.

3. Strategi
För att vara den ROLIGA golfklubben skall Fullerö GK exempelvis:

● ha ett brett utbud av lättsamma och annorlunda klubbtävlingar
● anordna ett flertal aktiviteter för medlemmar
● anordna ett flertal aktiviteter för allmänheten

För att vara den ENKLA golfklubben skall Fullerö GK exempelvis:
● utveckla ”Fullerökort” med erbjudanden utanför Fullerö GK
● släppa ut alla nybörjare tidigt på vår golfbana
● generellt sänka trösklarna för nya golfare att komma igång med golfen

För att vara den ÖPPNA golfklubben skall Fullerö GK exempelvis:
● erbjuda Pay n’ Play på hela anläggningen
● hålla närspelsbana och range i princip alltid öppna
● generösa öppettider i shop, reception och restaurang
● ha en öppen attityd och öppen välkomnande famn för alla
● manifestera ”Träffpunkt Fullerö”
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4. Vision
Fullerö GK – Västmanlands trevligaste anläggning och samlingsplats året runt som en viktig 
del av vårt närområde och samhälle.

Våra fem nyckelområden är:
● Personal - stolta och engagerade medarbetare året om
● Ekonomi - identifiera intäktsströmmar för att öka omsättning och generera stabila 

vinster
● Juniorverksamhet – juniorerna är vår framtid och måste utmanas på rätt sätt
● Närområde – Fullerö GK är centralt placerat i ett område med ökad inflyttning.
● Aktivitet – Öka aktiviteten på klubbens område från

- Medlemmar och gäster
- Närområdet
- Västmanland

För att lyckas:
● Utveckla klubben
● Våga tänka stort
● Fokusera på vår vision
● Jobba med rätt saker – ta beslut som det finns stöd för i vår vision
● Ge tillbaka – Vi måste ge något tillbaka till medlemmar och närområde


