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2. LEDNING
2.2. Styrelse årsmöte och beslutsregler
2.2.1 Styrelsen FuGK

Granskat och godkänt av Datum för godkännande Version

Styrelsen FuGK 2021-03-31 Rev 12

Fullerö Golfklubbs organisation.

För detaljer se övriga dokument i Verksamhetshandboken, särskilt ”VHB 2.2 Arbetsordning 
och beslutsregler”. 

Årsmötet
● Fullerö Golfklubb styrs enligt dess stadgar.
● Dess högsta beslutande organ är årsmötet. 
● Medlemmarna kallas stadgeenligt två gånger per år till årsmöte.
● På höstårsmötet presenterar årets styrelse en verksamhetsplan, fastläggs 

avgifterna och budget för nästkommande år samt väljs styrelsen för nästa 
verksamhetsår.

● På vårårsmötet fastställs bokslut och verksamhetsberättelse för föregående år, samt
behandlas frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse.
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Styrelsens uppgift
Styrelsens uppgift är att löpande mellan årsmötena vara ytterst ansvarig instans för Fullerö 
Golfklubb.

Styrelseledamots ansvar
● Styrelseledamot axlar ett individuellt ansvar, trots att besluten fattas kollektivt. 

Enskild medlem har alltid möjlighet att reservera sig mot något beslut som han/hon 
inte kan stå för.

● Styrelsens ledamöter har tystnadsplikt i ärenden som berör enskilda anställdas eller 
förtroendevaldas förhållanden. 

● Om styrelseledamot varit frånvarande från ett styrelsemöte har han/hon ansvar för 
att granska protokollet före det formella godkännandet.

● Varje styrelseledamot skall i alla lägen handla på ett sätt som är bäst för klubben. 

Styrelsen ansvarar för:
● Att kalla till och förbereda allmänna medlemsmöten enligt stadgarna;
● Att i god tid före höstårsmötet samråda med valberedningen om ev. avgångar i 

styrelsen och även i övrigt om hur arbetet flyter i styrelse och kommittéer; 
● Att verkställa vid allmänna medlemsmöten fattade beslut;
● Att klubbens långsiktiga verksamhetsidé och årliga målsättningar och planer 

utvecklas i takt med tiden, så att klubbens fortbestånd säkras;
● Att det finns en ändamålsenlig organisation, som fördelar ansvar och befogenheter 

mellan ideellt arbetande kommittéer och professionellt arbetande anställda.
● Att utse ordförande och styrelserepresentanter för Aros Golf & GrönyteService AB.
● Att inom sig utse en kontaktperson för varje kommitté, vilken skall tillse att 

information flyter i båda riktningarna och att erforderliga beslut och åtgärder vidtas 
av rätt instans;

● Att löpande följa upp att alla väsentliga uppgifter, som erfordras för att klubbens 
syfte och verksamhetsplan nås, blir utförda i den utsedda organisationen, och att vid
behov vidtaga korrigerande åtgärder;

● Att det finns en attestinstruktion som speglar ansvar och befogenheter;
● Att tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
● Att förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
● Att delårs- och årsbokslut samt deklarationshandlingar korrekt återger klubbens 

ekonomiska resultat och ställning;
● Att klubbens tillgångar är försäkrade på ett ändamålsenligt sätt, samt att en 

ansvarsförsäkring för styrelsen finns tecknad;
● Att den interna kontrollen är tillräcklig för att säkra sig mot ekonomiska risker;
● Att lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall 

kunna fullgöra sina uppgifter enligt god revisionssed.

Arbetsordning för styrelsen
● Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet 

ledamöter begärt det. 
● BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING Kallelse och dagordning skall i god tid 

(vanligen min en vecka) av sekreteraren tillställas samtliga styrelseledamöter och 
suppleanter per e-post.

● Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande.

● Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens 
förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan 
som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

● Vid sammanträdet skall protokoll, numrerade i kronologisk ordning och paginerade, 
föras. Protokollen justeras preliminärt av på mötet utsedd justeringsman, och 
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distribueras därefter till ledamöterna, till en pärm på kansliet eller annan bestämd 
lagringsplats samt till kommittéordförandena och revisorerna. 

● Ev. erinran mot protokollet görs omgående till protokollföraren, dock senast vid det 
formella slutgiltiga godkännandet, som sker vid nästföljande möte. Om ändring 
företas vid godkännandet sker ny distribution.

● Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder 
träder vice ordföranden i ordförandens ställe.

● I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens 
bestämmande.

Stående punkter vid styrelsesammanträde:
● Protokoll från föregående styrelsemöte godkännes.
● Kommittérapporter
● Ekonomirapport och medlemsläget
● SGF och GDF information
● Övrig information  
● Nästa styrelsemöte
● Genomgång av aktivitetslistan

Arbetsutskott, AU
Ett AU sammankallas vid behov för att reda ut och förbereda beslut:

● Bereda av styrelsen delegerade ärenden;
● Besluta i mindre frågor på uppdrag av styrelsen;
● Dokumentera sina sammanträden.

Rollbeskrivningar inom styrelsen för Fullerö GK

Ordföranden:
Ordföranden väljs av höstårsmötet och är klubbens officiella representant. Denne ålägges att:

● Ansvara för att klubbens verksamhetsidé förvaltas och vid behov utvecklas;
● Strategisk utveckling av klubbens verksamhet 
● Svara för kontakter gentemot kommun och arrendegivare
● Leda och samordna styrelsens arbete inom ramen för klubbens stadgar och 

styrelsens arbetsordning
● Ansvara för klubbens externa kontakter och representation
● Förbereda styrelsens sammanträden
● Ansvara för att en årlig verksamhetsplan tas fram i en process som involverar 

anställda och kommittéer
● Ansvara för klubbens avtal och övriga överenskommelser
● Inneha klubbens arbetsgivaransvar
● Initiera nya projekt när så är påkallat
● Effektivisera och rationalisera organisationen tillsammans med övrig styrelse och 

ledningen i Aros Golf & GrönyteService AB
● Ansvara för klubbens IT-verksamhet. 
● Ansvara flr Verksamhetshandboken, VHB, se till att den uppdateras, utvecklas och 

används i verksamheten.
● Avvikelsehanteringen, dvs att anmälda och observerade avvikelser i verksamheten 

registreras, analyseras och att åtgärder genomförs och följs upp.
● Ansvarig utgivare för distribuerad information 

Vice ordförande:
Vid hinder för ordföranden skall vice handha dennes arbetsuppgifter till dess hindret upphör 
eller nyval sker.



Dokument Id: VHB 2.2.1 Sida 4 (5)
 
Sekreterare:
Sekreterarens främsta uppgift är att se till att styrelsens förslag och beslut dokumenteras och 
distribueras:

● Vid sammanträden föra protokoll och därefter distribuera dessa. Gäller i tillämpliga 
delar även årsmöten

● Arkivera de signerade styrelseprotokollen i pärm på kansliet eller annan bestämd 
lagringsplats

● Ansvara för och arkivera skrivelser till och från styrelsen. Samordna skriftlig 
information till kommittéerna

● Ansvara för klubbens arkiv
● Ansvara för utskick till medlemmarna samt informera dessa om sådana 

styrelsebeslut som skall delges dem på särskilt sätt
● Sammanställa och redigera förslag till årsberättelse samt verksamhetsplan för 

nästkommande räkenskapsår

Ekonomiansvarig
● Ekonomiansvarig rapporterar till klubbens ordförande och styrelsen
● Analysera klubbens inre effektivitet, nyckeltal & affärsfrågor
● Budgetuppföljning, följa upp resultatet i klubben
● Bevaka kommittéernas efterlevnad till budget
● Granska investeringsärenden
● Bevaka lönsamheten
● Delta i arbete med redovisning och bokslut
● Internrevision
● Medverka vid budgetering
● Tillsammans med Ekonomiansvarig i Aros Golf & GrönyteService AB 

◦ analysera gemensamma resultat, nyckeltal och affärsfrågor
◦  följa upp det totala budgetutfallet

● Ansvara för den praktiska tillämpningen, utformningen och uppföljningen av 
klubbens belöningspolicy (se VHB 2.6 Belöningspolicy).

Övriga ansvarsområden inom styrelsen

Tävlingsfrågor
● Ta beslut angående frågor gällande scratch-tävlingar på distrikts- och högre nivå 

som föreläggs styrelsen av Tävlingskommittén.

Styrelsens IT-ansvarige (klubbchef)
● Bevaka användningen av IT- (och GIT-), mejl och hemsidan i klubben
● Ansvara övergripande för att hemsidan uppfyller IT-policyn och att övriga 

inblandade roller har klara förutsättningar för sina uppgifter och att de följer givna 
riktlinjer och anvisningar.

● Initiera standardisering, harmonisering, effektivisering, besparingar och nya verktyg 
och användningsområden vad gäller IT

Restaurang
● Vara styrelsens och medlemmarnas kravställare vad gäller restaurang och 

kontaktperson för krögaren. Initiera och medverka vid krögarens aktiviteter för 
medlemmarna.

Kommittékontakt
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● Vara styrelsens representant i de olika kommittéerna inom föreningen. En person i 
styrelsen är utsedd som  kontakt för respektive kommité.
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