Säker & Trygg Förening
Förening: Saxnäs Golf
Tankar om Säker & Trygg Förening 2019:
•
•
•
•

Golfen i hela världen inför nya, förenklade och enhetliga regler som kommer att gälla från 2019.
Detta blir en mycket stor utbildningsinsats som kommer att krävas av oss. Detta kommer att
vara vårt focus som klubb under 2019.
Implementeringsarbetet med Vision 50/50 fortsätter – vi kopplar det under nästa år till avsnittet
om ”Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier” och arbetar med det ur ”Skapa trygga
idrottsmiljöer”.
Vårt arbete med golffritids tillsammans med Glömmingeskolan kommer att fortsätta och
förhoppningsvis utökas. Tack vare stödet från Smålandsidrotten under punkten ”Inkludering och
mångfald 2018” har vi goda förutsättningar inför vårt fortsatta arbete.
Följa upp Säkerhetsinformation som banägarna ger, t.ex. på scorekorten, om hjärtstartare,
aktuella telefonnummer etc. Vikten av tidsbokning och ankomstanmälan behöver kommuniceras
till medlemmarna så att försäkringar täcker vid ev. olyckor och att medlemmarnas säkerhet på
banan ökas.

Mål med vårt Säker & Trygg-arbete 2019:
•
•

•
•

Koppla reglerarbetet till säker och trygg-aspekter så att de nya förenklade reglerna också
används för att öka säkerheten och tryggheten. Detta görs även i klubbens egna lokala
regler, om det behövs.
Fortsätta med Vision 50/50 och att examineras/godkännas för vårt arbete från Smålands
Golfförbund på vårt årsmöte i mars 2019. Klubben planerar att motionera till Smålands
Golfförbunds vårmöte för stöd och uppmuntran, även ekonomiskt, till de klubbar i distriktet
som arbetar aktivt med Vision 50/50
Fortsätta golffritidssatsningen på även de barn som slutat fritids och att försöka få fler
ungdomar i träning än vad vi haft 2018.
Till säsongsstarten ska vi ha bra Säkerhetsinformation på våra scorekort

Stöd vi behöver:
•
•

Stödet från Smålandsidrotten för att genomföra vårt höstmöte på Hotell Skansen blev väldigt
lyckat. Vi vill försöka kunna genomföra vårt årsmöte, den 20/3 2019, på samma sätt.
Vi kommer att använda oss aktivt av möjligheterna att skapa många lärgrupper i alla
sammanhang. Styrelsemedlemmar och klubbens mentorer ska spela med medlemmar i 3-4bollar för att, inkludera, uppmuntra och spela/träna tillsammans med våra medlemmar så ofta vi
kan. Detta genererar stöd från Smålandsidrotten till framtida satsningar för medlemmarna.

För Saxnäs Golfklubb, 26/11 2018;
Sune Carlsson
/Ordförande

De olika blocken inom Säker & Trygg Förening
•

Mål och vision

