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Kvalitetspolicy och kvalitetsansvar för verksamheten på Fullerö GK

För det operativa kvalitetsarbetet för verksamheten ansvarar klubbchefen. Verksamheten 
kan delas in i primärt två delar. Den ena delen omfattar kvalitet och finish på banan den 
andra delen omfattar kvalitet och beteenden i andra delar av verksamheten som t ex, 
reception, restaurang, lokaler, lokalvård etc. Den första delen är under klubbchefsrollens 
överinseende normalt delegerad till banchefsrollen medan den andra delen helt faller inom 
klubbchefsrollens ansvar, kvalitetssäkringsansvarig.

Kvalitet i verksamheten är viktig för klubbens fortvarighet samt dess ekonomi.Den påverkar 
trivsel och arbetsglädje hos anställda och hos ideellt arbetande och är direkt avgörande för 
medlemmarnas och andras syn på klubben. Upplevs den som bra attraherar den  nya 
medlemmar, greenfeegäster och sponsorer.

Kvalitetspolicy på FuGK
Alla medlemmar, gäster, sponsorer och partners skall uppleva kvalitet och professionalism i 
sina kontakter med klubben. Detta innebär snabb och korrekt behandling oavsett ärende, 
vänlighet, respekt och ödmjukhet. Alla i klubben skall uppträda så att ett besök och en 
golfrunda alltid skall motsvara högt ställda förväntningar. Är man medlem skall man känna 
stolthet för detta och är man inte det skall intresset för att bli medlem väckas. ”Var generös 
med beröm och sparsam med kritik” skall gälla precis som när man spelar golf!

Löften, åtaganden och tider skall alltid hållas. Är inte detta möjligt skall berörda informeras 
om detta i god tid. Meddelanden, brev och mejl skall besvaras omgående.

Förslag till förbättringar, påpekanden om felaktigheter o dyl av allvarlig natur i och om 
verksamheten skall analyseras, åtgärdas och följas upp i syfte att korrigera orsakerna 
(avvikelsehantering) vilket är en del av klubbchefsrollen.

Styrelsens roll
Klubbens styrelse skall se till att det finns de förutsättningar som krävs för att alla skall kunna
leva upp till vår policy och för alla skall kunna ta sitt kvalitetsansvar. “Det skall vara enklare 
att göra rätt än fel”

Kvalitetssäkringsansvarig
Klubbens styrelse skall utse en ansvarig för kvalitetssäkringen i styrelsen eller bland de 
anställda, normalt klubbchefsrollen. Denne skall arbeta med att utveckla 
kvalitetsmedvetandet och kvalitetsnivån i klubbens verksamhet. 

Den kvalitetssäkringsanvarige  ansvarar bl a för:

● Verksamhetshandboken. Att den uppdateras, utvecklas och används i verksamheten.
● Avvikelsehanteringen. Att anmälda och observerade avvikelser i verksamheten 

registreras, analyseras och att åtgärder genomförs och följs upp.
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● Att alla nyckelpersoner och samarbetspartners regelbundet informeras om  
kvalitetspolicyn och kvalitetsarbetet.


