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Bakgrund 
Vid möte med styrelsen, pro och kommittéordförande 14 september beslöts att i november 
ha en planeringskonferens med klubbens vision och de sex fokusområdena som grund till en 
flerårsplan för klubbens alla aktiviteter, underhåll och investeringar. 
Till detta skulle resultaten från enkäten i Players First och enkäten från medlemskommittén 
utgöra underlag för diskussion och beslut. 
Det bestämdes också att mötet i november skulle ha en extern moderator för att få största 
möjliga effekt ut av dagen. 
Mötesdatum bestämdes till 21 november. 
 
Som moderator för mötet engagerades Stefan Holm, f.d. ordförande i Vetlanda GK och 
tidigare verksam i sitt företag DUAB, vars verksamhet inriktat sig på organisationsutveckling 
och delaktighetsprocesser.  
 
Men på grund av Coronarestriktionerna fick mötet ställas in och istället bestämdes en digital 
konferens med datum 23/1 2021.  
 
I december månad fick samtliga kommittéer enkätresultaten att diskutera och formulera 
förslag till hur delmålen i fokusområdena kunde uppfyllas.  
 
Den 13/1 fick styrelsemedlemmarna sammanställning av förslagen och var för sig satte 
styrelsen poäng på de förslag man ansåg bäst. 20 poäng per område kunde man fördela 
efter egen uppfattning. 
 
De fem förslag med högst poäng i respektive fokusområde utgjorde sedan underlaget för 
diskussionerna i konferensen.  
Syftet var att formulera en uppgift och utse en ansvarig och om möjligt en realistisk tid när 
uppgiften kan vara klar. 
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Medlemsstatistik 
Fördelning herrar, damer samt åldersfördelning av aktiva och passiva medlemmar. 
Källa: Medlemslista 2021-01-03 
 

 

Fördelning aktiva herrar i klubben 
Summa aktiva medlemmar från 11 år: 1 384 st 

11–20 år 129 st 9,3% 

21–30 år 113 st 8,2% 

31–40 år 74 st 5,3% 

41–50 år 138 st 10,0% 

51–60 år 242 st 17,5% 

61–70 år 152 st 11,0% 

71–80 år 162 st 11,7% 

81 + år 33 st 2,4% 
Summa: 1 043 st 75% 

 

Fördelning aktiva damer i klubben 
 
11–20 år 14 st 1,0% 

21–30 år 12 st 0,9% 

31–40 år 8 st 0,6% 

41–50 år 42 st 3,0% 

51–60 år 89 st 6,4% 

61–70 år 88 st 6,4% 

71–80 år 83 st 6,0% 

81 + år 5 st 0,4% 
Summa: 341 st 25% 

 
 

Fördelning passiva Herrar i klubben 
Summa passiva medlemmar från 11 år: 252 st  

11–20 år 1 st 0,4% 

21–30 år 5 st 2,0% 

31–40 år 7 st 2,8% 

41–50 år 28 st 11,1% 

51–60 år 30 st 11,9% 

61–70 år 39 st 15,5% 

71–80 år 46 st 18,3% 

81 + år 8 st 3,2% 

Summa: 164 st 65% 
 

Fördelning passiva damer i klubben  
 

11–20 år 1 st 0,4% 

21–30 år 0 st 0,0% 

31–40 år 5 st 2,0% 

41–50 år 13 st 5,2% 

51–60 år 12 st 4,8% 

61–70 år 27 st 10,7% 

71–80 år 26 st 10,3% 

81 + år 4 st 1,6% 
 Summa: 88 st 35% 

 

 
 
 
Totalt antal medlemmar: 1636 st 


