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2.4 Kommittéer
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Den ideella verksamheten i kommittéer på Fullerö GK

Allmänt
Den ideella verksamheten utöver styrelsearbetet drivs i ett antal kommittéer, vilka via varsin 

kontaktperson kommunicerar med styrelsen. 

En livaktig ideell verksamhet är en hörnsten i klubbens inre liv, och den skall assistera den 
professionella verksamheten där så är möjligt.

Antalet och inriktningen av kommittéer kan (och bör) variera över tiden.

Kommittéernas uppgift
● Organisera och genomföra aktiviteter för klubbens medlemmar för att stärka 

klubbkänslan och familjeandan
● Medlemmarna blir handgripligen delaktiga i klubbens utveckling
● Banans och klubbhusens kvalitet kan förbättras genom att även relativt 

arbetskraftsintensiva åtgärder kan genomföras till rimlig kostnad;
● Kommittéerna skall strikt hålla sina kostnader inom beviljad budget

Respektive kommittéers sammansättning
● Av styrelsen utsedd ordförande samt lämpligt antal medlemmar som representerar 

skilda kategorier i golfklubben.
● Kommitténs medlemmar förväntas delta i flertalet möten.

Det åligger kommittén att:
● Senast den 31/10 varje år presentera budgetförslag för kommande kalenderår samt 

verksamhetsplan att presenteras på höstårsmötet
● Senast den 31/1 överlämna verksamhetsberättelse för det gångna året att 

presenteras på vårårsmötet
● Upprätta särskilda regler och direktiv som gäller för respektive kommitté

Det åligger speciellt kommitténs ordförande att:
● Kalla till protokollförda kommittémöten, leda och fördela kommittéarbetet
● Då protokollfört möte hållits, distribuera protokollet till kommitténs medlemmar samt 

till styrelsens medlemmar och övriga kommittéordföranden.
● Arkivera kommittéernas protokoll i på för ändamålet avsedd plats.
● Inför varje styrelsemöte i FuGK informera styrelsens medlemmar om kommitténs 

arbete
● På hemsidan återge kommitténs sammansättning och uppdrag
● Löpande uppdatera hemsidan med aktuell information från kommittén
● Söka bidrag från SISU genom att lämna rapporter från kommittémöten (studiecirklar).

Se vidare VHB 2.5 Bidragssökning för mer information.
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Kommittéer i Fullerö GK 

Vilka kommittéer, namn och förkortningar, som finns i klubben samt uppgifter om ordförande 
och ledamöter återfinns i ett separat dokument med namn ”Kommittéer FuGK”, vilket 
uppdateras kontinuerligt vid förändringar. 
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