
 

 

Mötesanteckningar från mötet med kommittén för Kommunikation & 

Marknad 
Plats: Hotell Gillet, Uppsala 
Tid: 2016-12-14 kl 17:15-18:00 
Deltagare: Anders Wasberg, Isabella Lindblad, Sirkka-Liisa Bergkvist. Anders Manell har 
anmält frånvaro. 
  
Ärenden            
  
1. Klubbregistret 
Anders W påpekar att funktionärsregistret i GIT (klubbens kontaktpersoner) inte är 
uppdaterat. Uppdateringen görs av klubbarna och för distriktet av Anders Wasberg – 
hittillsvarande GIT-ansvarig i UGF. I registret finns numera en funktion - 
kommunikationsansvarig, som måste kommuniceras till klubbarna. Deltagarna på vårt 
eftermiddagsseminarium visade stort intresse för vår ambition att skapa ett nätverk för 
kommunikatörer. För att förverkliga detta måste klubbarna ge oss namn som vi sedan kan 
sammankalla för ett nätverk. 
  
Beslut 
Sirkka mejlar klubbarna med önskan om uppdatering och särskilt om funktionen 
kommunikatör. Även distriktet måste justera sina funktioner och rutiner. Sirkka påpekar detta 
för Reidar, som också lämnar underlag för 2017 års funktionärer till Anders W.  
  
2. Material från kommittéer 
Det ingår i en kommittéordförandes uppdrag att skriftligt rapportera om händelser inom sin 
kommitté. Kommunikation och marknad vill inte ha rollen som tjatare, men vi måste ta upp 
frågan hos styrelsen. Detta är en rutinfråga. 
  
Beslut 
Sirkka tar upp ärendet hos styrelsen. 
(Anders W tog upp frågan på uppsamlingsmötet efter vårt kommittémöte). 
  
3. Webben 
Www.upplandsgolf.se har skötts utmärkt av Anders W som lagt oerhört mycket tid på att 
hålla sajten uppdaterad. Anders vill trappa ner sin arbetsinsats och ingen av oss i kommittén 
vill lägga så mycket tid på sidan. Detta innebär att sidan, strukturen och dess innehåll måste 
förenklas och moderniseras.  
  
Vi kan hålla oss kvar i samma gratiseditor, men uppgraderas i version, få ett nytt tema, 
analys av nuvarande innehåll, städning, ny struktur, noggrant tänk kring våra målgrupper och 
deras behov av information. Allt detta innebär att visst material måste föras över till den nya 
sajten och till detta behöver vi hjälp som kostar pengar. 
  
Sirkka undrar om det finns möjlighet för distrikten att ligga under SGF:s webb. Anders W 
ställde samma fråga till SGF då nya golf.se skulle införas. Svaret då var nej. 
  
Beslut 
Sirkka väcker ärendet i styrelsen. Kollar budget. Förankrar att SGF får frågan om nyttjande 
av golf.se även för distriktet. 
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http://golf.se/
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4. Facebook 
Anders W gör ett fantastiskt jobb även på Facebook. Vi behöver se över upplandsgolfens 
sida. Anders M är intresserad av att medverka. Vi bör fundera på kalenderupplägg med 
bilder och lämpligt innehåll. Vi gillar upplägget med nyhetsflashar på Fb med länk till fakta på 
webben. Martin är huvudadministratör. 
  
Beslut 
Anders W kontaktar i första hand Martin för att "rena" Facebooksidan så att besökaren ges 
en tydlig ingång. 
  
5. Upptaktsmötet och styrelsemöten jan-mars 
Sirkka är på semester och kan ej fysiskt närvara på möten under jan-mars. Någon ur 
kommittén bör delta. Isa sitter redan i styrelsen och får i uppdrag att bevaka frågor rörande 
kommittén på Upptaktsmöte den 21 jan 2017 och på styrelsemöten under jan-mars. Isa 
kallar in Anders W om hon inte kan medverka. 
  
Beslut 
Isa ersätter Sirkka under jan-mars med hjälp av Anders W. Eventuella åtaganden eller frågor 
rapporteras till Sirkka via mejl. 
Isa och Anders kan vid behov kalla kommittén. 
  
6. Golfens dag 
Anders W har, utan framgång, försökt komma i kontakt med SGF:s projektledare för att få 
vetskap om vilka upplandsklubbar har anmält intresse för deltagande i Golfens dag. Först när 
vi vet vilka klubbar som deltar, kan vi samla klubbarna och erbjuda vår hjälp för att 
kommunicera och marknadsföra eventet via våra kanaler. Anders M deltar i detta. 
 
Beslut 
Anders W fortsätter att söka kontakt med projektledaren. Efter besked om anmälda klubbar, 
skickar Anders en påminnelse till de övriga klubbarna. Anders och Anders samlar därefter 
klubbarna och lyssnar om vi kan hjälpa till. 
  
7. Mötesdagar 2017 
Styrelsens mötesdagar ligger på webben. Våra kommittémöten bör Synkroniseras med 
distriktsstyrelsens möten. 
  
Beslut 
Sirkka kollar av datumen för styrelsen och planerar kommittémöten cirka en vecka före 
dessa. 
  
8. Övrigt 
Vår nya kommitté är bara någon månad ung, men vi har kommit en bit på väg. Vi har hållit 
två kommittémöten, Anders W har gjort en god introduktion till ordföranden och vi har deltagit 
på Golftinget med eget eftermiddagsseminarium. En bra början med andra ord. Tack Anders 
W, Anders M och Isa! 
  
God jul och gott nytt år! 
  
Vid tangentbordet 
Sirkka-Liisa 
Ordförande 



 
 


