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Digitala höstmötet
Här kommer lite eftersnack från höstmötet den 24/11 som trots den 
annorlunda mötesformen gick mycket bra att genomföra. Det får bli 
något liknande upplägg till vårmötet i mars 2021.

Vi har fått mycket beröm för hur vi TILLSAMMANS lyckats rädda klubben 
vid liv, efter verksamhetsåret 2018. Det värmer att vi nu lyckats nå fin fram-
gång på alla fronter och ur de flesta perspektiv. Som jag sa till Er som var 
närvarande på höstmötet har vi delvis pandemin att tacka för det ökade
golfspelandet men de anställda och flera av oss i styrelsen har också lagt fler (ideellt) arbetade timmar än någonsin 
tidigare. Dessutom har en trogen skara arbetat oerhört många timmar  både ute på banan, P&P, restaurang och 
kansli/shop. En mängd förbättringsarbeten har genomförts och följts upp och några är fortfarande i genomförandefas. 
Det tråkiga resultatet 2018 var tvunget att analyseras i minsta detalj för att förstå hur det plötsligt uppkommit, vilka 
åtgärder och vilka beslut som krävdes för att få långsiktighet i ekonomin 2019 och framåt. 

Vi har flera utvecklingsprocesser i pipeline för 2021 och jag tackar för förtroendet att få leda även dem. Det känns också 
som en mycket bra styrelsekonstellation för att inte tappa taget 2021. Tack valberedningen för väl genomfört arbete.

Tiden blev inte utnyttjad så effektivt som planerats av oss på höstmötet, både tekniken kring vårt digitala stormöte och 
ett par ärenden, upptog lång tid. Flera av Er medlemmar har hört av sig till oss i efterhand och vi vill gärna hinna 
förtydliga några ställningstagande som gjorts under året.

Ekonomi kontra mängden arbetsuppgifter i kansliet
Här nedan beskriver vi (styrelsen för 2019 - 2020) lite mer kring ekonomi kontra mängden arbetsuppgifter i kansliet, det 
som efterfrågades på höstmötet.

Under okt 2018 insåg dåvarande styrelse att ekonomin var väldigt ansträngd. Goda råd var dyra och man sa upp 
kanslisten på 50% pga. arbetsbrist (dålig ekonomi). Man tog också ett stort banklån som skulle betalas tillbaka på 3 år☹. 
Den insiktsfulle är medveten om att det oftast tar flera år att återupprätta effektivitet på arbetsplatser efter liknande 
händelser och i vårt fall dessutom utan ekonomiska medel.

Vid första medarbetarsamtalet mars 2019 sa vår klubbchef upp sig muntligt (första gången) och sa att han inte klarar 
överta arbetet efter kanslistresursen som nu saknades. Han lovades då ideella insatser i kansliet och stöd i planering och 
prioritering av kansliarbetet, vilket också genomfördes. Ekonomin tillät naturligtvis ingen nyanställning. Energin för jobbet
fångades in på olika sätt och anställningen löpte in på 2020. 

Efter hand tolkades situationen olika mellan parterna och sättet att nå målen på, sattes i fokus. Den utvecklingstakt som 
rått och kraven på att följa handlingsplaner mot målen, har dessutom sammanfallit med frånvaro i viktiga sammanhang. 
Många kansliuppgifter togs nu över av ideella. 

I juli (redan) såg den ekonomiska prognosen ut att ge möjlighet till nyanställning i kansliet vilket diskuterades med vår 
klubbchef. Han vidhöll dock att han varit tydlig med sin uppsägning (ca 6 ggr muntligt sammanlagt) och att han även 
skulle lämna oss skriftlig uppsägning då, vilken aldrig skrevs. Däremot tackade han för sig under styrelsemötet i 
september. Vi respekterar nu uppsägningen och har kommit överens om att anställningen ska avslutas.
Forts. nästa sida
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Målsättningen att återskapa samma totala resurs i kansliet som fanns i början av 2018 lyckades vi inte med, i tid. Vi 
har jobbat så snabbt det gått (1.5 år) för att rätta till ekonomin men nådde inte ända fram. Nu slutar klubbchefen i 
december och vår nya klubbledare börjar i februari. Ny tränare sökes - vi har stort behov av att kunna ge stöd och 
hjälp åt både nya och sedan tidigare medlemmar, som vill utveckla sitt golfspel. 

Välkomna ut att äta, spela golf på de hål vi har lätt att nå (tunnelbygget begränsar framkomligheten) och till
julklappshandel i shopen!

Glöm heller inte – uppdatera dina kontaktuppgifter på ”Min golf”!
Nu ser vi framemot en ny golfsäsong där vi alla vill jobba vidare för att utveckla Lagans golfklubb – en stor 
idrottsförening som ska erbjuda golf för alla!

Väl mött!
Styrelsen gm / Anneli Roubert

Nu har vi kommit i mål med rekryteringen av klubbledare! 
Vi vill härmed hälsa Johanna Roubert välkommen och till Lagans GK som anställd på tjänsten!
Efter att Thomas Wester sade upp sig på styrelsemötet i september  (och flera gånger dessförinnan)  fick styrelsen snabbt ta 
ställning till hur bemanningen i kansliet skulle se ut framöver. Vi kom fram till att vi skulle anställa en Klubbledare i stället för 
klubbchef som vanligen har ansvar för den totala verksamheten på klubbar, men som inte fungerat i vår klubb och en Tränare. Vi 
har nu en bra ansvarsfördelning i styrelsen per sektion och den nya styrelsen blir minst lika stark och kompetent.
Tjänsten som klubbledare annonserades på vår hemsida, sociala medier och på Platsbanken hos Arbetsförmedlingen. Vi fick in 7 
ansökningar där vi kontaktade 4 av dessa, varav 3 fick komma på intervju. Catarina Sandahl, Janne Svensson och Anne Ewers
utgjorde styrelsens rekryteringsgrupp och genomförde intervjuerna. Den samlade bedömningen av dessa, CV och personliga brev, 
blev att förorda Johanna Roubert till tjänsten. Styrelsen tog i november ett enhälligt beslut om att anställa Johanna fr.o.m 1 
februari.
Johanna har en gedigen utbildning och bred kunskap inom golfens alla områden. Hon har en universitetsexamen inom Coaching & 
Sports Management (idrottsvetenskap), gått 3 år på golfgymnasiet i Halmstad. Johanna har också utbildning i GIT Tävling, Golfens 
tävlingsledning och regler och Golfens ledarutbildning.
De flesta av oss har träffat Johanna på klubben där hon i flera år har jobbat idéellt i Juniorkommittén och som 
tävlingsarrangör/ledare för klubbtävlingar etc. 
För 2 år sedan var Johanna anställd i kansliet men fick ganska snabbt lämna då det inte fanns ekonomi för att fortsätta hennes 
anställning. Nu får hon möjlighet igen att agera som ”Spindeln i nätet” mellan styrelsen, olika kommittéer, tränare och övrig
personal, sponsorer och ta hand om oss medlemmar och alla våra Greenfeegäster. Hennes kompetens passar väldigt bra i tid då vi 
behöver stärka varumärket mot idrottsförening och samordna och aktivera vårt kommittéarbete för att klara ytterligare 
förbättringar och utveckla vår klubb. Hon har lätt för att samarbeta med andra anställda och kommer att betyda mycket för att vi
ska fungera TILLSAMMANS.
Johanna har sedan 2019 haft anställning på Ljungby kommun som VA- och renhållningsadministratör.
Tjänsten som tränare på säsong är utannonserad och det finns flera  ytterligare spår som styrelsen jobbar på och vi tror att vi 
kommer att ha en lösning klar i början av nästa år.
Catarina Sandahl, Jan Svensson och Anne Ewers

Aktuella öppettider
Rangen tom idag 30/11
Shopen tisdag-torsdag dagtid, se hemsidan (tisdag 15/12 och 22/12 
öppet 16:00 -19:00)
Restaurangen lunch 11:30 -14:00 varje vardag tom 22/12.
(stänger för julledighet 23/11 -10/1 2021.)
Kansliet har tfn tider som sammanfaller med öppettiderna i shopen i 
dec. Vardagar efter Annandag jul, kl.10-12 och tom januari 2021.

Glöm inte…..
Att du kan söka friskvårdsbidrag för dit golfspel 
och medlemskap i Lagans GK

Medlemslån
Styrelsen ser att så många som möjligt av 
medlemmarna efterskänker sina medlmemslån
och lämnar in sin revers i kansliet/receptionen.
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