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SYFTE 
Perstorps Golfklubb (PPGK) är en idrottsförening vars verksamhet skall tillgodose medlemmarnas intresse för 
golfsporten, utgöra en social knutpunkt och bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte.  
  
Det ankommer på styrelsen att hantera balansen mellan olika intressen så att medlemmarnas behov av 
tillgänglighet till anläggningen sätts i första hand.  
  
Klubben skall bibehålla sin profil som hemvist för ambitiösa golfare och deras familjer, inte minst barn och 
juniorer. Den naturliga framväxten av duktiga golfare ur medlemsleden skall uppmuntras.  
  
Då PPGK utgör en viktig social knutpunkt i orten Perstorp skall verk- samheten kännetecknas av en god 
klubbanda med ett aktivt klubbliv.  
  
MEDLEMMARNA 
Medlemmar skall i första hand rekryteras bland personer med förankring i Perstorp och angränsande kommuner. 
Därigenom erhålls en stabil medlemsstock som i sin tur ger underlag för en god ekonomi. Intagning av nya 
medlemmar skall göras av en särskild intagnings- kommitté. Intagningen skall anpassas med hänsyn till 
tillgängliga resurser då det gäller ungdomsledare, nybörjareinstruktörer och belastning på banan. Den ideella 
andan skall i största möjliga mån bibehållas.  
  
Det ankommer på styrelsen att tillgodose medlemmarnas behov av kompetent utbildning och utveckling i 
golfsporten för alla kategorier av medlemmar.Golfklubben skall sträva efter att en professionell tränare knyts till 
klubben. Tränaren skall även vara nära knuten till klubbens olika aktiviteter.  
  
BANAN 
Klubbens viktigaste tillgång är dess golfbana. Denna skall skötas med första prioritet och ges en omväxlande 
karaktär med en svårighetsgrad och layout som tar sin utgångspunkt i den gode medelgolfarens perspektiv.  
  
Vägledande för banans framtida utveckling skall vara: 
  

• Banans karaktär skall vara en naturlig del av den omgivande naturen till vilken skall tas stor hänsyn vid 
om- och tillbyggnader. 

  
• Planering av bansträckning skall ske på ett sätt som medger gott genomflöde av spelare. 

  
• Konstlade anläggningsarbeten som inte står i harmoni med den omgivande naturen skall undvikas. 

  
  
Det ankommer på styrelsen att bevaka och undvika sådana nycker och infall som kan leda till oöverlagda och 
artsfrämmande anläggningsarbeten på banan. Banans löpande skötsel skall eftersträva högsta möjliga kvalitet för 
spelet med hänsynstagande till SGF:s ramverk naturvårdens och andra myndigheters regler.  
  
EKONOMI 
Klubbens intäkter skall huvudsakligen grundas på medlems- avgifter. Därtill kommer finansiering via 
greenfeeavgifter och aktiva sponsorer. Ambitionen att höja dessa intäkter skall dock inte skapa sådana beroende 
förhållanden att medlemmarnas legitima intresse av tillgång till anläggningen äventyras.  
  
Klubbstyrelsen skall årligen förelägga medlemmarna en årlig budget över klubbens intäkter och kostnader fördelat 
på verksamhetens delar. Dessutom skall investeringsbudget presenteras. I denna skall dessutom redovisas en 
plan för kommande tre år för ytterliggare belysa klubbens långsiktiga investeringsbehov.  
  
Klubben skall ha som mål 100% självfinansiering. Nödvändig upplåning skall vara öronmärkt för specifikt syfte 
och får aldrig äventyra klubbens kassaflöde och ekonomiska beredskap för hantering av oförutsedda händelser.  
  
ORGANISATION 
Perstorps Golfklubb skall hålla en hög ambitionsnivå när det gäller att engagera medlemmarna i arbetet med 
klubbens angelägenheter.  
  
Styrelse, kommittéer och kansli skall fortlöpande förse medlemmarna med god och snabb information om planer 
och aktiviteter.  
  
Anställd personal skall begränsas till vad som nödvändigtvis erfordras för klubbens skötsel.  
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Styrelse och kommittéer skall ha ett avgörande inflytande över klubbens utveckling och skall väljas med bredast 
möjliga förankring bland medlemmarna.  
  
I en golfklubb förekommer många särintressen som önskar bli tillgodosedda. Det ankommer på styrelse och 
kommittéer att ge klara anvisningar, regler och riktlinjer för att med kraft och konsekvens kunna balansera dessa 
intressen.  
  
En god atmosfär kräver att anläggningarna i anslutning till banan är av god klass. Omsorg skall därför läggas vid 
träningsutrymmen, restaurang, omklädningsrum och kansli/reception samt personalens utrymmen. Satsningar i 
dessa delar skall dock inte enbart göras för att tillgodose utomståendes behov. Det är medlemmarnas behov som 
alltid skall sättas i högsätet.  
  
PERSONAL 
Golfklubbens personalpolitik skall syfta till att behålla yrkeserfarna och välutbildade anställda. Styrelse och 
kommittéer skall befrämja en god anda bland anställda.  
  
Personalen skall vara införstådd med och välinformerad om klubbens målsättningar och alltid arbeta med dess 
uppfyllelse.  
  
OMVÄRLD 
Golfklubbens styrelse skall med förutseende bevaka att externa intressenter i form av myndigheter, sponsorer, 
markägare mm blir tillgodosedda med avseende på information och åtgärder.  
  
Golfklubbens styrelse skall positivt verka för ett gott samarbete med externa organisationer och verksamheter 
som befrämjar golfens utveckling i PPGK.  
  
I takt med miljöfrågorna får allt större betydelse skall särskild vikt fästas vid dessa aspekter.  
  
	


