Befattningsbeskrivning för Haninge GKs ban- kommitté
Syfte och mål
Bankommittén är styrelsens organ för handläggning av ban- och vissa byggnadsfrågor.
Den direkta arbetsledningen till banpersonalen utövas genom greenkeepern. Bankommittén bistår greenkeepern i planeringen av de långtidsplaner som styrelsen har
beslutat.
De projekt som arbetat fram långtidsplaner 1, 3, 5, 10 år blir styrande dokument för bankommittén.
Generella arbetsuppgifter
 Kommittéordföranden rapporterar tillsamman med Greenkeepern till Klubbchefen
 Kommittén ansvarar för att löpande informera om kommittéarbetet på klubbens
hemsida
 Kommittén ansvarar för att hålla deltagare i kommittén uppdaterade på klubbens
hemsida (foto, namn, telefonnr och mejladress)
 Kommittén skall årligen göra en övergripande aktivitetsplan tillsammans med
Greenkeepern.
 Kommittén ska stödja Greenkeepern vid budgetarbetet som årligen ska redovisas till
styrelsen
 Kommittén avlägger årligen verksamhetsberättelse till Klubbchef, vid årets slut
 Kommittén för protokoll från möten, och delger dessa till Klubbchef samt övriga
kommittéordförande samt till Greenkeepern
 Kommittéordförande deltar i två-fyra årliga sammankomster med övriga kommittéordförande
 Kommittéordförande är ansvarig för att informera sin kommitté om arbete i övriga
kommittéer samt styrelse
Kommittéspecifika arbetsuppgifter
 Bankommitténs ordförande kallar vid behov kommittén till sammanträden. Till
sammanträdena skall greenkeepern kallas som adjungerad ledamot
 Ansvar för upprättande av målbeskrivning av banverksamheten, samt uppföljning av
densamma
 Långsiktigt planeringsansvar för banverksamhet.. Exempelvis verksamhetsplaner,
projektplaner etc
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Kommittén åligger att:
 i anslutning till budgetförslaget föreslå formuleringar att ingå i verksamhetsplanen
samt i förekommande fall revideringar i flerårsplanen
 att till styrelsens prövning och beslut överlämna ärenden, som skulle innebära ett
överskridande av beviljade anslag
 svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler,
utförs i samråd med TK
 medverka i upprättandet av klubbens tävlingsprogram för att bevaka att banan blir
tillgänglig i nödvändig omfattning för banskötselåtgärder
 bankommittén skall i samverkan med klubbens styrelse (ordförande) klarlägga
eventuell delegering av ansvaret för arbetsmiljön inom kommitténs ansvarsområde.
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