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Belöningspolicy i den ideella verksamheten.

Allmänt
En idrottsklubb kan knappast drivas i Sverige utan omfattande ideella arbetsinsatser.
Vanligen utföres huvuddelen av dessa av en mycket liten skara väl motiverade och aktiva 
medlemmar. Oftast utgör dessa ”högaktiva” max. 5% av medlemmarna vid varje given 
mätpunkt. De högaktiva utför vanligen sina insatser under ett begränsat antal år, när deras 
livssituation med hänsyn till familj, barn, arbete etc.
Utöver dessa lyckas klubbar vanligen locka ytterligare 5-10% ”lågaktiva” att deltaga i vissa 
punktinsatser, t.ex. vid städdagar, större arrangemang m.m. 

Insatserna kan vara av mångahanda slag:
● Ansvarsposition förenad med viss ekonomisk riskexponering i styrelse
● Att företräda klubbens intressen utåt på distrikts- och nationell nivå.
● Kommittéarbete
● Praktiska uppgifter i administration, skötsel av anläggning, fastigheter, biträda i 

banskötsel, ta hand om nya medlemmar, etc.

Kommittéerna har en viktig roll och stort ansvar i det ideella arbetet. I görligaste mån skall 
policy och regler i detta dokument följas, men finns det anledning att göra undantag har 
kommittéerna befogenhet att utforma egna regler, principer och belöningar för aktiviteter 
inom kommittén så länge man håller sig inom godkänd budget. I tveksamma fall skall alltid 
styrelsen informeras i förväg.

Policy vid ideellt arbete på Fullerö GK

Grundregel 1
Ideellt arbete skall alltid vara ideellt, dvs. det skall aldrig direkt ersättas med pengar. Den 
huvudsakliga motivationen skall således vara något annat än pengar eller ersättningar som 
kan omräknas i pengar. Naturligtvis skall direkta utlägg ersättas.

Grundregel 2
Ambitionen skall vara att allt ideellt arbete av värde för klubben skall uppmärksammas och 
belönas på något sätt. I klubbchefsrollen ligger även att ha en personalvårdande uppgift 
även för ideellt arbete och därmed ett ansvar rörande att uppmärksamma och belöna ideella 
insatser. 

Det är viktigt att alla medlemmar hjälps åt att skapa en vänlig och positiv anda där 
uppmuntran och beröm dominerar i stället för kritik och klagomål. ”Bygg upp i stället för att 
riva ner”. Styrelsen vill skapa en anda i klubben där följande s k motivationsfaktorer kan 
finnas och utvecklas. 
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Motivationsfaktorer, drivkrafter vid ideellt arbete:
● Uppskattning, beröm, ”att synas”
● Ansvar, status, befogenheter, mandat att göra
● Samhörighet, vänskap, trivsel, vara tillsammans
● Se resultat, lyckas, se andra utvecklas (gäller framförallt ledare i JEK)
● Belöning i form av mat, fika, fri tävling, greenfeebiljetter och hemlig resa

Härutöver tillämpar FuGK följande olika typer av belöningar:

1.1. Hedersmedlemskap
Detta innebär livslångt, avgiftsfritt medlemskap i klubben med full spelrätt.
Meriteringsgrund: Mångårigt omfattande och av medlemmarna allmänt uppskattat arbete i 
högre ansvarsposition i klubben. Insatsen skall vara sådan att den väsentligt bidragit till att 
klubben fått en positiv och lyckosam utveckling.

Beslutas av årsmötet på förslag från sittande styrelse, normalt i samband med att personen 
avslutar sitt ansvarsengagemang.

1.2. Reducerad medlemsavgift
Klubben anser det vara väsentligt att styrelsemedlemmar och kommittéordföranden skall 
kunna nyttja banan under såväl vardagar som lör- och söndagar utan att hindras av ev. 
begränsade ekonomiska resurser. Detta i syfte att umgås på banan med alla kategorier 
medlemmar för att få nödvändig feedback för sitt arbete.
Därför ges styrelsemedlemmar 80% reduktion, kommittéordföranden och suppleanter i 
styrelsen 50% reduktion av ordinarie medlemsavgift.

1.3. Introduktionskort till andra golfklubbar
S.k. introduktionskort till andra golfklubbar, på nationell såväl som på distriktsnivå
Syftet med dessa kort är att underlätta för ansvariga att få inblick i andra klubbar och banor, i
syfte att kunna utveckla vår egen verksamhet på bästa sätt.

Genom beslut inom SGF tilldelas styrelseordföranden + ytterligare en styrelsemedlem ett 
introduktionskort till alla SGF-anslutna klubbar. Det andra kortet innehas ett år i sänder av 
någon styrelsemedlem eller kommittéordförande efter bedömning av senioritet och grad av 
engagemang i den ideella verksamheten. Ordf. nominerar, styrelsen beslutar under vintern.
Genom beslut av VGDF tilldelas samtliga styrelsemedlemmar ett introduktionskort till VGDF-
anslutna klubbar.

Reseersättningar
Klubben betalar reseersättning enligt den statliga ersättningsnormen. Reseersättningen 
gäller resor till och från spelplatser utanför Västmanland och till och från Sala, Fagersta, 
Arboga och Köping för samtliga representantslag som är anmälda av klubben (match- och 
seriespel). De utbetalas efter inlämnad och attesterad reseräkning. Attestering görs av 
lagledaren.

Reseersättningen bygger på samåkning enligt principen två, eller om möjligt, tre personer 
per bli. I de fall arrangerande "organisation", exempelvis mellansvenska veteranserien H 65, 
har egna bestämmelser för andra typer av ersättningar (mat och fika) gäller dessa.

Den enskilda spelarens startavgift betalas inte av klubben, eftersom den startavgiften till stor 
del går till individuella priser.
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Naturaförmåner i restaurangen
Definition: Med halv dags arbete avses arbete i minst 4 timmar och med heldag minst sex 
timmar.

Funktionärer vid tävlingar
Halv dags arbete Kaffe/te/lättdryck med bulle/godbit eller smörgås
Heldag Dagens lunch samt ”kaffe” enligt ovan

Fullerövärdar och hålvärdar
Halv dags arbete Kaffe/te/lättdryck med bulle/godbit eller smörgås
Heldag Dagens lunch samt ”kaffe” enligt ovan

Annat ideellt arbete på banan, klubbhusområdet eller annan del av 
anläggningen
Halv dags arbete Kaffe/te/lättdryck med bulle/godbit eller smörgås
Heldag Dagens lunch samt ”kaffe” enligt ovan

Golfskolan
Förmiddagskaffe och lunch varje dag
T-shirt eller keps
Vid tre dagars arbete eller mer även en greenfeecheck

Kursledare
Halv dags arbete Kaffe/te/lättdryck med bulle/godbit eller smörgås
Heldag Dagens lunch samt ”kaffe” enligt ovan

Inköp av tjänster
Krävs det insatser i klubben som ej kan lösas med ideella insatser måste naturligtvis dessa 
köpas in via normalt inköpsförfarande genom styrelse eller banchef så att bästa möjliga 
villkor erhålles.


