
Hej! 

 

Här kommer korta minnesanteckningar från vårt dialogmöte den 17 september på golfklubben. 

 

Vi började med att banchef Thomas och klubbchef Stellan informerade om banan: 

Klubben har en ny kommitté/arbetsgrupp för banan som består av Thomas Nilsson 

(banchef/sammankallande), Gretel Andersson, Emelie Hansson, Lisa Katla Stellansdottir, Greger 

Ericsson, Sven Sandell, Peter Åström och Stellan Ragnar (klubbchef/adjungerad). 

Vi har haft en banbesiktning tillsammans under augusti och gått igenom hål för hål, gjort noteringar 

som vi behöver se över och kommer att föreslå genomförande och budget för dessa aktiviteter till 

styrelsen inför kommande budgetarbete 2020 men även längre fram. 

Thomas informerade om vilka arbete som är aktuella på banan inför vintern och nästa säsong. Såsom 

djupluftning av greener, dressning av fairways, behandling/sprutning av spelytor mm. Vi håller även 

på att se över 8:ans green, den har satt sig i framkant och behöver lyftas för att få rätt spelyta. Under 

vintern tänker vi att vi ska få ihop en ideell arbetsgrupp som hjälper oss med att rensa och klippa bort 

grenar på träden mellan hålen. Slutligen känner vi oss väldigt nöjda med vår golfbana och tittar 

tillbaka mot en bra säsong. 

Härefter tog Stellan Nordström (ny i styrelsen) över och informerade om resultatet från den enkät 

som medlemmar har svarat på: 

Player 1st genomgång 

Vi började med en överblick av undersökningen. Vi har en positiv trend i klubben, jämfört med 2018, 

men fortfarande en del områden som vi kan förbättra tillsammans. 

Vår Ambassadörspoäng har ökat, framförallt färre Negativa ambassadörer jämfört med 2018 som 

gjort skillnaden, vilket är roligt att se.  

Vi tittade närmare på några kategorier: 

Bana 

Vi ligger en bit över medel i Sverige och det som sticker ut som mest positivt är återigen våra 

Greener, där vi är i absoluta toppen i Sverige. Det som sticker ut negativt är framförallt bunkrar, 

precis som tidigare år. 

Klubbliv 

Positiv trend, här behöver vi medlemmars input, så vi tillsammans kan bli ännu bättre. 

Vi har sett en del kommentarer om att det kan vara svårt att komma in i gemenskapen och 

spelgrupper/gängen på klubben, en av anledningarna till att vi skapade en ny facebookgrupp för 

sällskapsgolf. Något som alla spelgrupper kan ta med sej och fundera på, är om vi kan bli ännu bättre 

på att ta om hand och promota våra spelgrupper till fler medlemmar. 

Ledning 

Bra trend över lag, vilket visar att vi är på rätt väg. Vi hade en bra dialog kring saker som kan bli ännu 

bättre framöver. 



Träning 

Här har vi en mkt positiv trend och det beror antagligen på vår satsning med medlemsträningen, men 

även träningen för nybörjare är mkt uppskattad. 

 

Styrelsen har valt att arbeta vidare med två områden nämligen Klubbliv och Ledning. 

Ett grupparbete genomfördes och här kommer några tips/idéer 

 

 Klubbliv 

Genomföra en årlig aktivitet mellan seniorer och juniorer 

Mer nyttjande av Klosterhallen 

Förbättra hemsidan genom bl. a informera om veckans händelser, informera om 

Bosjöklosters olika lag som tävlar och hur det går 

 

 Ledning 

Vill ha kvar dialogmötena 

Vill gärna ha en kortare ekonomisk redovisning 

Ideella krafter behövs till olika uppgifter på klubben. Kan FB användas för att synliggöra 

detta? 

   

Ordförande Hans-Åke informerade om höstårsmötet den 24/10 som kommer att hållas i klubblokalen 

samt att motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 26 september.  

Hans-Åke informerade även att styrelsen har tagit beslut om att banan (18 håls) kommer att vara 

stängd beroende på väder under ca 2 månader (lågsäsong), datum är inte bestämt utan vädret avgör. 

Anledningen är dels att det är bra för banan att vila men är också en personalfråga eftersom vi 

arbetar efter årsarbetstid. Övningsområde och korthålsbanan kommer vi att försöka hålla öppna så 

länge som det är möjligt. 

Styrelsen och deltagarna på mötet tycker att det är viktigt att vi fortsätter att genomföra 

dialogmötena framöver. Det vi kan fundera över är innehållet i dessa möten. 

 

Bästa hälsningar 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 


