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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

                      
YHDISTYKSEN TOIMINTA 
 

Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta ja valmennusta sekä 
illanviettoja ja muita tapahtumia jäsenistölleen. Tärkeä tapahtumamuoto on seuran kotikentän, Oy Sea Golf 
Ab:n kenttäalueen ja ympäristön hoitamiseksi järjestettävät talkoot. Käytännön toimintaa ohjaavat hallituksen 
nimittämä toiminnanjohtaja ja toimikunnat: 
 

 junioritoimikunta  naistoimikunta  

 senioritoimikunta   klubitoimikunta  

 kilpailutoimikunta  kapteeni 
 
Kukin toimikunnan toiminnan pohjana on toimintasuunnitelma talousarvioineen omalta vastuualueeltaan 
vuodeksi 2017. Suunnittelun lähtökohtana on toiminnan kehittäminen laajempaa jäsenkuntaa aktivoivaan 
suuntaan. Golfiin liittymättömät tapahtumat rahoitetaan osallistujilta kerättävin maksuin. Golfvalmennusta ja 
toimikuntien tapahtumia kehitetään kauden 2016 kokemusten pohjalta. 
 
Kokoukset 
Yhdistys kokoontuu nykyisten sääntöjensä mukaisesti yhteen vuosikokoukseen keväällä. 
 
Talous 
Talousarvio on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Toimikuntien rahaliikenne hoidetaan Oy Sea Golf Ab:n 
kautta, jolta seura ostaa kaikki taloushallinnon palvelut. Tämä takia toimikuntien budjetit eivät näy seuran 
talousarviossa. Toimikuntien toimintasuunnitelmat on esitetty erillisellä liitteellä. Toimikuntien suunnitelmien 
pohjana on omakustanteinen toiminta. 

 
Markkinointi ja tiedottaminen 
Yhdistys julkaisee yhden painetun jäsenlehden. Yhdistyksellä on lisäksi kotisivut yhdessä golfyhtiön kanssa. 
Ajankohtaista tiedottamista suoritetaan sähköpostitiedotteiden avulla. Yhdistyksen markkinointia tehdään 
yhteistyössä golfyhtiön kanssa. Markkinoinnin erityisenä tavoitteena on tuoda lajia tutuksi lähialueilla ja tarjota 
kokeilu mahdollisuuksia esimerkiksi lajiesittelyiden ja avointen ovien päivien kautta. 
 
Tulot ja maksut 
Sea Golf Rönnäs ry:n talous perustuu jäsenmaksuista saataviin tuloihin. Vuoden 2017 talousarvion laadinnan 
lähtökohtana on ollut klubin jäsenmäärän pysyminen ennallaan. Jäsenmaksuksi ehdotetaan entisiä maksuja: 
aikuinen 75 € (2016 70 €) ja juniori 35 € (35 €). Vuosijäsenyytenä, jonka asema on määritelty yhdistyksen 
säännöissä, tarjotaan mahdollisuus maksaa vain Sea Golf Rönnäsin klubimaksu, jolloin Suomen Golfliiton 
osuus ja samalla pelaajan SGL:n jäsenyys jää pois. Klubimaksu on kaudella 2017 45 € (40 €) Suomen 
Golfliiton säännösten mukaan juniori siirtyy aikuisten sarjaan sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 22 vuotta.  
 
Kulut 
Sea Golf Rönnäs ry:n kulut koostuvat Suomen Golfliiton jäsen- ja lehtimaksuista, jotka pohjautuvat yhdistyksen 
jäsenmäärään 31.8.2016. 
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