Verksamhetsplan 2022
Vår vision: Onsjö Golfklubb – öppen för alla

1.

Verksamhetsidé
Onsjö GK skall på medlemmarnas uppdrag utveckla golfidrotten
och ge god service.
Detta innebär att:
✓ Alla ska känna sig välkomna till vår klubb, den verksamhet vi bedriver
och den anläggning vi har.
✓ Vårt gemensamma engagemang bidrar till en inkluderande och trevlig
klubb.
✓ Vi visar att golf är en idrott som riktar sig till både elit och bredd.
✓ Vår anläggning ska ha en hög standard med bra bana, bra
träningsmöjligheter, bra restaurang och fräscha lokaler för att uppfattas
som modern och mångsidig.
✓ All vår verksamhet ska genomsyras av ett hållbart tänkande.
✓ Som en av de största idrottsföreningarna i Vänersborg och Trollhättan
ska vi vara med och påverka samhällsutvecklingen.

1.2

Värdegrund
Onsjö Golfklubb (OGK) har en värdegrund direkt kopplad till
klubbnamnet. O=omsorg. G=glädje. K=kvalitet.
Omsorg
Vi respekterar varandra och våra olikheter.
Vi pratar med varandra och inte om varandra.
Vi skapar en trevlig atmosfär.

Glädje
Vår verksamhet ska präglas av glädje för golfen.
På Onsjö ska alla kunna känna sig inkluderade oavsett ambitionsnivå.
Det ska vara roligt att vara medlem, gäst, samarbetspartner eller anställd på
Onsjö GK.

Kvalitet
Vi bedriver vår verksamhet med hög etik och moral så våra medlemmar känner
förtroende för oss.
Vi ger lysande service till medlemmar och gäster.
Vi är aktsamma om varandra, vår anläggning och miljön.
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2.

Idrottsutveckling
Onsjö GK ska tillhöra de bästa klubbarna i regionen på elit-, junior- och
breddverksamhet. Med det menar vi att:
✓ Vi skall sträva mot att vara ledande avseende våra bästa spelares
prestationer och den elitverksamhet som vi bedriver.
✓ Juniorverksamheten ska vara ett föredöme avseende bredd och elit.
✓ Onsjö GK:s spelare ska vara välutbildad i spel, etik och regelverk.
✓ Onsjö GK:s spelare skall kunna använda idrotten golf till att utvecklas
som människa samt utöva friskvård, men också till att tävla och förbättra
sin prestation.
✓ Centralt för idrottsverksamheten är att erbjuda ett utbud av tävlingar och
spelformer för alla kategorier av golfspelare. Onsjö GK ska vara en
modern inkluderande idrottsplats som ger olika möjligheter till träning
och spel.

3.

Anläggningsutveckling
Onsjö Golfklubb skall vara en självklar och attraktiv mötesplats, inte enbart för
golfare. Vi strävar efter att vara en levande klubb både före, under och efter
själva golfsäsongen.
Vi arbetar med utveckling av våra lokaler för att hitta nya mötesformer och för
att stärka vår ställning som en attraktiv och pålitlig partner. Både för golfspel,
näringsliv, friluftsliv och föreningsliv.
Vår anläggning ska hålla en hög standard och den ska uppfattas som
välkomnande och välskött.

4.

Bana & Miljö
Golfbanan är vår största resurs. Onsjö GK ska vara en golfanläggning med hög
standard, som garanterar ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidrar till
en hälsosam miljö.
Vi ska värna om biologisk mångfald samt ta fram en miljöplan 2022.
Vår verksamhet skall vara hållbar och vi skall värna om biologisk mångfald samt
ta fram en miljöplan under 2022.
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5.

Kompetensutveckling och ledarskap
Onsjö GK sätter stor vikt på ett inkluderande och utvecklingsinriktat ledarskap,
där medarbetare har tydligt inflytande i utvecklingsprocesser.
Kompetensutveckling är en viktig och naturlig del i denna ledarsyn.

6.

Ekonomi och affärsverksamhet
Onsjö GK skall driva verksamheten med sund ekonomi över tid. Med det menar
vi att vi behöver en balanserad likviditet som medger uthållighet i verksamheten
och som tillåter utvecklingssatsningar och investeringar för att både anläggning
och verksamhet ska hålla samt utveckla den höga nivå som finns i våra
målsättningar och planer.
Under 2022 ska vi:
✓ Fortsätta genomförandet av större investeringar i banan och
anläggningen genom den beslutade investeringsplanen.
✓ Ständigt se över möjligheten att effektivisera våra servicefunktioner.
✓ Aktivt söka nya intäktskällor och former för att mötas och vara på OGK.

8.

Utvecklingsområden 2022
Utifrån ovanstående vision och verksamhetsidé ska följande (tre)
utvecklingsområden ligga i fokus 2022.
Medlemsvård
✓ Tillgängligheten på banan för våra medlemmar ska fortsatt vara i fokus.
Anläggningen
✓ Banan ska utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
✓ Utvärdering och beslut om en eventuell expansion av klubben.
✓ Fortsatt fokus ska ligga på att utveckla våra tees samt vägar och
områden kring dessa.
✓ Förbättrad kringservice såsom restaurang och kiosk.
✓ Beslutad investeringsplan ska genomföras.
Jämställdhet
✓ I alla avseenden, bland medlemmar, personal och gäster ska vi under
året verka för och sprida kunskap om en mer jämställd golfklubb.

Styrelsen Onsjö Golfklubb
genom ordförande Martin Larsson
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