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Befattningsbeskrivning för Bankommittén 

Syfte: 

Bankommitténs huvuduppgift är att säkerställa banans ständiga utveckling och kondition samt 

organisera allt ideellt arbete på banan. 

Riktlinjer: 

Bankommitténs verksamhet ska bedrivas och följa klubbens övergripande värderingar som anslogs 

2019. På vår klubb ska vi känna glädje och trygghet, ha god kommunikation, känna klubbkänsla och 

leverera kvalitet. 

Kommittén ska följa klubbens policy bl.a gällande alkohol, miljö, GDPR etc. 

Möten ska ske kontinuerligt och i lämpligt antal, dock minst 3 ggr/år. 

Styrelsen utser kommitténs ordförande. Om inte någon i Bankommittén ingår i styrelsen kan 

ordföranden adjungeras till styrelsemöten vid behov. 

Styrelsen ska fastställa Bankommitténs befattningsbeskrivning. 

Roller och ansvar: 

Bankommittén ansvarar för rekrytering av övriga ledamöter till kommittén. Banansvarig ska ingå i 

Bankommittén. Kommittén bör bestå av såväl damer som herrar och låg- såsom höghcp:are för att 

kunna möta medlemmarnas spridda golfkunskaper och önskade golfupplevelser. Kommittén 

ansvarar för att utvecklingsplaner tillsammans med banansvarig tas fram och att de blir publicerade 

på klubbens hemsida. Kommittén får inte fatta beslut om åtgärder som har ekonomisk betydelse om 

det inte ingår i banbudgeten. 

Bankommittén ska: 

• Tillsammans med banansvarig årligen ta fram utvecklingsplaner på kort (1 år) och lång sikt. 

Planerna ska revideras årligen 

• Planerna ska godkännas av styrelsen varefter kommittén ansvarar för att de publiceras på 

klubbens hemsida. 

• Tillsammans med Banansvarig och för ändamålet en utökad kommitté genomföra en årlig 

banvandring där iakttagelser och synpunkter på banutveckling noteras och som ska ligga till 

grund för de kort- och långsiktiga planerna. Banvandring genomförs hål 1-9 ena året och 10-18 

andra året o s v. 

• Organisera, planera och genomföra frivilligt arbete på banan. Däri ingår att underhålla 

hålvärdsorganisationen, planera städdagen och arbete inför golfveckan, samt övriga frivilligt 

arbete. 

• Förslag och synpunkter från medlemmar till kommittén ska fortlöpande delges Banansvarig för 

eventuell åtgärd. Förslag av större ekonomisk betydelse beslutas av kommittén och läggs 

eventuellt in i banutvecklingsplanerna. 
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• Tillsammans med Banansvarig fortlöpande informera medlemmarna om aktuell banstatus samt 

pågående och planerade arbeten. 

• Sammanställa en årsrapport över det gångna årets verksamhet och som ska ingå i klubbens 

verksamhetsberättelse. 


