
 

 

Instruktion för Juniorkommittén inom Lidköpings Golfklubb 

Allmänt 

 Kommitténs ledamöter och ordförande väljs av Lidköpings Golfklubbs höstårsmöte 

 Kommittén ansvarsområde är delegerat från styrelsen för Lidköpings Golfklubb enligt 

specifikation nedan. 

 Kommitténs sammanträden skall planeras halvårsvis 

 Kommitténs sammanträden skall protokollföras och snarast efter justering tillställas styrelsen 

 Kommittén ansvarar inför av styrelsen fastställd budget 

 Kommitténs ordförande attesterar enligt gällande attestordning 

 Verksamheten skall bedrivas med beaktande av kostnader, kvalitet och miljöaspekter 

 Kostnader utöver budget skall föreläggas klubbchefen/styrelsen för beslut 

 Vid alla inköp och upphandlingar skall klubbens sponsorförhållanden övervägas 

 Verksamhetsberättelse skall vara klubbchefen tillhanda senast i januari året efter 

verksamhetsåret 

 Kommitténs upprättar förslag till budget för sin verksamhet som är styrelsen tillhanda i 

september året före budgetåret 

Juniorkommittén skall 

 Ansvara för att klubbens juniorer, oavsett spelstandard, tas omhand och utbildas både 

spelmässigt och i fråga om regler, golfvett och etikett 

 Arrangera tävlings- och träningsverksamhet för juniorer 

 Verka för att juniorverksamheten utvecklas för att attrahera ungdomar till golfspel 

 Genom bl.a. samverkan med skolorna verka för rekrytering av ungdomar till golfsporten 

 Arrangera tävlingar och andra aktiviteter i samarbete med andra klubbars motsvarande 

verksamheter 

 Svara för tävlingsadministration och avrapportering för arrangerade tävlingar 

 Planera och till styrelsen inge förslag för verksamhetsårets tävlingsprogram senast under 

januari månad 

 Planera och till styrelsens budgetbehandling ge förslag avseende träningsverksamhetens 

organisation och omfattning för nästkommande verksamhetsår 

 Arrangera besök på andra banor för klubbens juniorer 

  Stimulera juniorer att delta i tävlingar på andra banor 

 Vägleda och stötta juniorer som nått elitnivå till fortsatt utveckling 

 Planera och genomföra träningsläger för klubbens juniorer 

 Verka för att juniorers intressen och behov beaktas i planeringen av anläggningens 

utformning  

 Svara för att efterlevnaden av golfvett och etikett följs upp på lämpligt sätt 

 Rekrytera och svara för utbildning av ungdomsledare till klubben 

 Till kansliet rapportera samtliga aktiviteter och deltagarförteckning 

 Vara klubbens kontakt mot VGF:s juniorverksamhet 


