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Arbetsmiljöpolicy för Fullerö GK

Introduktion

Arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet är en viktig och central del i Fullerö GKs 
verksamhet.   I verksamheten arbetar både tunga maskiner som t ex gräsklippare, 
traktorer samt med olika former av kemiska preparat som t ex olja, ogräsmedel.

Den kan dessutom förekomma andra insatser som kräver en arbetsmiljögenomgång 
som t ex olika ombyggnationer.

Arbetsmiljöarbetet har inom Fullerö organiserats i form av en Arbetsmiljökommitté 
(AMK). Arbetsmiljökommittén har som stöd för sitt arbete en Arbetsmiljöhandbok 
(AMB).

Arbetsmiljökommitténs sammansättning

Följande roller är representerade i kommittén
● Ordförande för Arbetsmiljökommittén
● Klubbchef
● Banchef 
● Representant från styrelsen

Arbetsmiljökommitténs arbetssätt

Arbetsmiljökommittén träffas 6-8 gånger/år och det är ordförande för 
Arbetsmiljökommittén som skickar kallelse till klubbens AMK- möten där deltagarna 
diskuterar och jobbar med följande:

● Bedriver en organiserad arbetsmiljöverksamhet i enlighet med AMB.

● Samråda kring planeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
arbetsmiljöområdet samt följa arbetets genomförande.

● Behandla frågor som rör:

◦ av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder 
och arbetsorganisation.
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◦ användning av ämnen som kan föranleda ohälsa och olycksfall, samt 
planering

◦ upplysning och utbildning rörande arbetsmiljöfrågor inom 
arbetsmiljöområdet för anställda och ideell arbetskraft från medlemmar. 

AMK har en stående budget på 5000kr för utbildningar och resekostnader. Större  
inköp eller investeringar beslutas av klubbchef alternativt klubbens styrelse beroende
på omfattning.

Huvudsakliga uppgifter

Följa arbetsmiljöförhållandena inom arbetsmiljöområdet med särskilt beaktande av 
ohälsotal, tillbud, avvikelser och förbättringsförslag – samt ge förslag på hur 
arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet kan förbättras.

Underrättelse om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom 
verksamheten på Fullerö GK.

Dokumentation

● Det finns två fysiska pärmar med arbetsmiljöhandboken, en på klubbens 
kansli och en hos banchefen.

● En digital version finns liggande på klubbens nätverk på därför avsedd plats. 

● Protokoll skickas ut till styrelsen och övriga kommittéer efter varje möte. 
Elektroniska protokoll, arbetsmiljöhandbok och riskbedömningshandbok finns 
hos AMK ordförande. Dessa elektroniska dokument förvaras på klubbens 
nätverk på därför avsedd plats. 


