
 

                                    Bråvikens Golfklubb.   (Utkast till 2013-03-26) 

         

    HERRGRUPPEN 

 

                                    Uppdragsbeskrivning  för herrgruppen, 

   manliga medlemmar som passerat juniorstatus. 

     

   Ledningsgrupp.                                                                                                                                                                                              
Består av fem ledamöter, varav en är kontaktman.                                                                                                                                                                                                                  

Styrelsen tillsätter kontaktman för ett år i taget,  efter 

förslag från herrgruppen.                                                                                                                                                                                                                                            

Kontaktmannen kallas till förmöte före ordinarie 

styrelsemöte för ömsesidig information.                                                                                    

Herrgruppen informeras fortlöpande av kontaktmannen. 

Herrgruppens ledning har mandat att fatta beslut i 

operativa frågor i den löpande verksamheten. De leder 

och ansvarar för herrgruppens verksamhet och                                                                                                                                       

samlar förslag i relevanta frågor för eventuell beredning 

till Höstmötet, resp.Vårmötet.                                                                                                          

Den skall verka för golfspelandets utveckling mot allt 

bättre livskvalitet för herrar och damer..                                                                             

Kontaktmannen kallar till Höst- och Vårmöte,                                                                                                                                                                                              

och är kontaktman med andra klubbars motsvarande. 

 

Nomineringsgrupp.                                                                                                                                                                                                              

Nomineringsgruppen har till uppgift att underlätta 

rekryteringen av ledamöter som tar på sig 

ledningsuppdrag för  diverse grupper inom herrgruppen, 

den  består av tre personer varav en är sammankallande 

och de utses för ett år.                                                                                                                                                                                                                                                

Den skall i god tid förhöra sig om vakanser och 

namnförslag, samt handla i samförstånd med styrelsen 

vad gäller den de nominerar till kontaktman.                                                                                                                              

Utarbetar nomineringsförslag som föredras på 

Höstmötet.                                                                                                                                                                                

 

Herrgruppens höstmöte.                                                                                                                                                                                                                     

Höstmöte äger rum oktober/november, skall föras i 

ordnade mötesmässiga former och protokollföras.                                                               

Kallelse med agenda skall utgå via mail (till de som bett 

att få det),läggas ut på klubbens hemsida samt anslås på 

klubben senast 14 dagar före dag för mötet,  

nomineringsgruppens förslag skall biläggas kallelsen.                                                                                            

* Höstmötet öppnas.                                                                                                                                                                                                            

* Fråga om kallelse.                                                                                                                                                                                                                          

* Fastställelse av röstlängd.                                                                                                                                                                                                      

* Val av mötesledare och protokollförare.                                                                                                                                                                              

* Val av två justeringsmän att jämte mötesledaren och 

protokollföraren justera mötesprotokollet. 

* Summering av den gångna säsongen. 

* Preliminär ekonomisk redogörelse. 



 * Ev frågor att ta ställning till. 

* Vinteraktiviteter. 

* Nominering och val. 

* Kontaktman (1 år). 

* Fyra ledamöter i ledningsgruppen.(2 år). 

* Nomineringsgrupp (3), varav 1 sammank. (1 år). 

* Tillkännage coacher i Scrachlaget, H35, H45, H55, 

H65, H70, H75, Matchspel måndagar, Onsdagsgolf, 

Torsdagsgolf, Puttningen,Golfvärdskap,Hösttouren, 

Triangeldramat, Frivilligarbete på banan, Gubbröran, 

Höstutflykten, Spelutbyte annan klubb,  Lösa 

förbindelser, Picknickgolf, Gökottegolf, Veterankampen, 

Avslutningstävling m.fl. 

* Prisutdelning. 

* Övriga frågor. 

* Mötets avslutande.                                                                                                                                                                                                               

Protokollet arkiveras åtkomligt för intresserade  och 

föreläggs Vårmötet för godkännande. 

 

Herrgruppens vårmöte.                                                                                                                                                                                                                          

Vårmöte äger rum före mars månads utgång och skall 

föras i ordnade mötesmässiga former.                                                                         

Kallelse sker på klubbens hemsida, per mail  (om man 

bett att få det så) och med anslag på klubben senast 14 

dagar före mötesdagen. Agenda bilägges kallelse i stort 

enligt följande.                                                                                                                                                                       

* Vårmötet öppnas.                                                                                                                                                                                                                  

* Fråga om kallelse.                                                                                                                                                                                                                            

* Fastställande av röstlängd.                                                                                                                                                                                                   

* Val av mötesledare och protokollförare.                                                                                                                                                                                 

* Val av två justeringsmän att jämte mötesledaren och 

protokollföraren justera mötesprotokollet.                                                                                                                                                                                                           

* Höstmötets protokoll. 

* Förra säsongens ekonomi.                                                                                                                                                                                                          

*  Ev frågor att ta ställning till. 

* Rapportering från undergrupper, inför kommande 

säsong. 

* Klubbnyheter, (regeländringar). 

* Övrigt. 

* Mötets avslutande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Protokollet undertecknas och arkiveras åtkomligt för 

intresserade. 

 


