Verksamhetsplan 2017
Styrelsens stora insatser för att styra upp regelverk, förvaltning och administration
under 2016, har tillsammans med den stora och viktiga investeringen på banan,
skapat en trygghet styrelsen behöver för att jobba vidare.
Under 2017 kommer vi naturligtvis att fortsätta arbetet med att leda och förvalta våra
verksamheter men vi måste också lägga mer fokus på det viktiga klubbarbetet med
medlemsvård, utbildning och tävling. Förutom att stimulera och utveckla klubbarbetet
handlar det även om att samordna verksamheterna inom GK.
Vi är trygga med att presentera en budget som balanserar trots vetskapen om att de
minskade intäkterna från medlemmar skapat större krav på ökade intäkter från
greenfee, sponsorer och företagsgolf.
Medlemmar
I Sverige finns en halv miljon golfspelare och likt den gyllene regeln 80/20 är den absolut
största delen bara intresserad av att spela golf. Tillgänglighet, kvalitet och pris är de tre
kriterierna som avgör var man köper sitt medlemskap för de allra flesta golfare i Sverige.
Det är den verklighet alla golfklubbar måste acceptera och leva efter. Därför är de flesta
golfklubbar, precis som Friibergh, helt beroende av medlemmar där klubbkänsla och social
tillhörighet är det viktiga. Utan lojala medlemmar hade styrelsen aldrig orkat med allt arbete
som är nedlagt sedan hösten 2015.
Det är dags att betala tillbaka. Dags att visa dem som inte trott på Friiberghs GK att de helt
enkelt gjort fel val. Nu har vi städat och de som först får komma in i finrummet är de ”nära
och kära” som vill att Friiberghs inte bara ska överleva utan också leva gott. Tack!
Vårt mål är att bli 750 medlemmar. Då skulle vi som klubb må bra med hög tillgänglighet
både för oss medlemmar och för dem som absolut bara måste spela Friibergh.
Månadsbrevet har uppskattats och vi kommer att fortsätta med det under 2017. Utöver det
kommer reception och greenkeeper fortsätta gå ut med ett veckobrev med aktuell
information kring tävlingar, bokningstider och banans status.
För att förbättra den direkta informationen mot medlemmar och gäster, har en helt ny
anslagstavla monterats i klubbhuset.
Möten
Styrelsen har under året planerat in nio styrelsemöten och två samordningsmöten för
kommittéarbetet. Styrelsen för FBG Golf AB träffas vid två tillfällen.
Förhoppningar finns också på att skapa nya intressanta möten och aktiviteter för att stärka
den sociala gemenskapen och det vi kallar klubbkänslan; Mer gemenskap vid tävlingar,
föräldramöten, kurser och temamöten kring exempelvis regler, golf i teorin, etc.
Administration
Styrelsen kommer fortsatt att ansvara för det operativa arbetet med månatliga AU-möten och
ledningsgruppsmöten fram till dess att vi har råd och möjlighet att anställa en klubbchef.
Caroline Ekman fortsätter som ansvarig för kansli och shop och till sin hjälp har hon Ulla-Britt
Jarl, som varit anställd sedan slutet av 90-talet, och Linda Thern som kommer att arbeta i
receptionen under högsäsongen. Utöver dessa tre finns ett antal personer som stöttar och
ställer upp vid behov.
Ekonomi
Vi måste nå en stabil ekonomi med likviditet året runt. Eftersom vi måste öka våra insatser
för att hela tiden kunna utveckla verksamheten mot 2020, kommer kostnadsmassan att öka.
Det betyder att intäktssidan, fr o m i år, absolut måste stiga mer än kostnaderna.

Banan
Vår nye greenkeeper Håkan Therns ambitioner är stora och den greenkeeperutbildning han
genomgick i december gav honom mersmak för hans nya ansvar. Tillsammans med hans
omåttligt stora kunskaper inom maskin- och motorteknik, är förtroende för honom stort.
Förbättrings- och utvecklingsarbetet som fastställts i Vision 2020 fortsätter under året och för
varje år ska vi skapa bättre och bättre förutsättningar för såväl banans kvalitet som för
klubbens möjligheter att öka våra medlems- och greenfeeintäkter samt sponsring.
Vattenprojektet med de nya vattenspeglarna kommer absolut att öka upplevelsen, precis
som de övriga beslut som tagits för att rensa och städa bort all störningsmoment runt banan.
Den totalt arbetstiden under säsongen kommer att omfatta i snitt 112 tim/vecka enligt den
årsplan som är gjord. Till detta kommer ett antal timmar som utförs av ideell arbetskraft, den
viktigaste och största tillgången vår klubb har; Personer som bjuder på kunskap och egen tid.
I höst genomför SGF en ny banvärdering av banan vilket passar mycket bra med tanke på
de åtgärder som gjorts under 2016 (främst de nya dammarna) och som görs under 2017. Det
finns också tankar och förhoppningar om nya framflyttade tees i framtiden. Den absolut
största orsaken till att man slutar med golfen, är att det blir för svårt, för långt och helt enkelt
inte roligt. Speciellt gäller det damerna som inte erbjuds samma möjligheter till nedtrappning
som herrarna har när de går från gul till blå eller röd.
Byggnader
Uppsättningen av vildsvinsstängslet avslutas under våren med sträckan hål 10-11-12.
Därmed har vi stängt för vildsvinen från väster och norr, från vattnet vid tee hål 7.
Under året kommer det nya mötesrummet i gamla Juniorboden att färdigställas och utöver
det fortsätter arbetet med vård och skötsel av byggnaderna, bl a med ny panel på framsidan
av klubbhuset. I framtidsmålen ingår även uppställningsplatser för fler golfbilar samt planer
på optimering och skötsel av parkeringsytor inklusive elplatser för husbilar och elbilar.
Miljöarbetet
Klubbens miljöarbete styrs sedan några år av ett miljödiplom men under hösten kommer vi
att diskutera att ta steget upp till en GEO-certifiering. Idag finns tre klubbar i Uppland som
certifierat sig och ytterligare två är på gång.
I ansvaret kommer i fortsättningen även att ingå åtgärder för att spara energi. Detta är en
stor post idag p g a de elbehov som finns för kontor, kök, restaurang, verkstad och sist men
inte minst bevattningen av banan.
Marknad
Under parollen ”Nya” Friiberghs GK ska vi under 2017 berätta för alla golfare i närområdet
om alla positiva förändringar som gjorts på banan. En positiv marknadsföring, i annonser och
sociala medier, som absolut kommer att öka antalet gäster och greenfee.
Vi har även beslutat om en stor kampanj mot samtliga företag i Enköpings och Håbo
kommun med syftet att öka intresset för företagsgolf på Friibergh samt att hitta fler
sponsorer. I planerna för 2017 ingår även att hitta nya exponeringsytor runt klubbhuset.
Klubbverksamheten
Det viktigaste arbetet under 2017 blir att få igång och samordna verksamheten i Medlems(dam, senior, junior), Utbildnings- (träning och ledarskap) och Tävlingskommittén. Vi vill även
öka informationen och öppenheten kring flera av de aktiviteter och verksamheter som under
åren samlat många medlemmar; Gubb- och gumgolfen (GGG), damkvällar, onsdagsgolfen,
juniorträningar och läger, seriespel i Uppland samt representationslag för damer och herrar.
Redan till säsongsstart och under städhelgen hoppas vi kunna offentliggöra namnet på en
PRO som tillsammans med assisterande tränare, föräldrar och ledare ska hjälpa till med att
öka utbildningen av både spelare och ledare.

Avslutning
Styrelsen hoppas på ett livfullt och engagerande år med hög närvaro och aktivitet på
klubben. Vi vill så snabbt som möjligt återfå det fulla förtroendet alla medlemmar och nå
tillbaka till den status och goda rykte som klubben har haft. Vi måste hitta tillbaka till en stabil
ekonomi som tillåter klubben att investera det sista som krävs för att nå det slutliga mål som
beskrivs i Vision 2020.
Under 2016 tecknade vi avtal med SGF om medverkan medlems- och gästundersökning
som görs två gånger per år för ett flertal klubbar i Sverige och Norden. Hösten 2016
presenterade klubbens personliga rådgivare från SGF, Lena Lindström, de första betygen
som samlats in från medlemmar och gäster. Sammantaget fick vi ett gott betyg även om
vissa delar drar ner betyget för den totala upplevelsen. Med den undersökningen som
plattform kommer vi att arbeta vidare, på bred front, för att bli bättre på allt det vi gör.
Det vi som klubb alltid får ett högt betyg för är hur vi välkomnar och tar emot våra gäster.
Med god service, glada miner och hej och välkommen, lägger man grunden till det som kan
bli en minnesrik upplevelse för våra gäster.
Nu tar vi tag i 2017…
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