
 
 

Kommittén Kommunikation och marknad 

 

Mötesanteckningar  

Deltagare Isa Lindblad, Anders Wassberg och undertecknad. Anders Manell kan inte närvara, men 

dateras upp via dessa mötesanteckningar. 

Tid och plats; 3/5-17 kl 16:00-18:00 i Uppsala. 

Ärenden 

1. Kommitténs uppdrag, aktiviteter och budget. 

 

Vi daterar upp oss om våra mål; 

- 1. förbättra kommunikationen mellan golfare, klubbar och UGF 

- 2. förmedla golf som en social sport för alla åldrar 

- 3. genom ökad marknadsföring förbättra klubbarnas och UGF:s ekonomi 

 

Våra aktiviteter 2017; 

a)   kontinuerligt bevaka och rapportera om golf i Uppland på UGF:s hemsida och Facebook  (sker 

kontinuerligt) 

b) samarbeta och skapa nätverk med klubbarnas kommunikations- och marknadsansvariga (på 

gång – kallelse har skickats till ett första nätverksmöte 30/5-17) 

c) initiera och samordna Golfens dag på upplandsklubbarna 20 maj (samordning tillsammans 

med projektledare hos SGF, info på webb och Facebook), mediainsats pågår) 

d) utveckla samarbetet med länets turistorganisationer, media och researrangörer för att lyfta de 

goda möjligheterna för golfspel i Uppland (inte påbörjat) 

e) informera och påverka samhällsinstitutioner med ansvar för miljö, friskvård och hälsa för att 

påvisa golfens samhällsnytta (inte påbörjat) 

 

Vår budget 2017; 

15.000 kr 

 

Vi ska ständigt granska vårt arbete så att vi håller oss inom de mål och aktiviteter som finns i UGF:s 

verksamhetsplan 2017.  Vårt arbete kan endast göras om styrelsen och de övriga kommittéerna gör sitt. 



 

Undertecknad kommer att diskutera detta på nästa styrelsemöte och lämna förslag till en lathund för 

kommunikation. 

 

2. Diskussion om upplägg av nätverksmötet.  

Vi är överens om hur programmet på nätverksmötet ska gå till och avvaktar nu anmälningarna. I 

skrivande stund har vi endast fyra anmälda… (8/5-17) 

 

3. Kommunikationsplan, enligt SGF. 

Vi har fått SGF:s kommunikationsplan och diskuterar den. En kommunikationsplan för UGF måste 

arbetas fram av styrelsen. Den ska stå som ett paraply med övergripande syn på kommunikation 

hos UGF. Kommittéerna bör därefter länkas in med sina handlingsplaner för att möta 

kommunikationsplanen. 

Kommittén Kommunikation och Marknad kommer att arbeta fram en handlingsplan för sitt 

uppdrag.  

 

4. Arkivering av webbinformation 

Anders Wasberg visar en utsökt bild över webbinnehåll och mötet diskuterar förslaget till 

arkivering. Anders förslag gillas av mötet. 

 

5. Golfens Dag 20/5 

Anders Manell  hanterar och ansvarar till mediainsatsen om Golfens Dag. 

 

6. Gemensam golf 

Vi föreslår att vi den 1/6 kl 9:00 ska spela 18 hål på Söderby, Golfuppsala. Undertecknad bokar. Vi 

äter en lunch efter golfen och håller ett kortare kommittémöte därefter. 

Vi föreslår att vi den 28/9 kl 10:00 spelar 9 hål på Upsala GK:s lilla bana. Vi äter en lunch och 

håller ett kommittémöte (klara senast 15:00). Undertecknad bokar. 

 

7. Kommande händelser 

11/5 Styrelsemöte för UGF 

20/5 Golfens Dag 

30/5 Nätverksträff med klubbarnas kommunikatörer 

1/6 Gemensam golf (se punkt 6 ovan) 

 

  



 

Övrigt 

SISU har inbjudit till kurs i Planera din marknadsföring den 11/5. Samma dag som det är 

styrelsemöte där både Isa och undertecknad sitter. Anders W anmäler sig till kursen. 

 

8. Avslut 

Ordföranden tackar Isa för lån av lokal och för gofikat! 

 

Vid anteckningarna 

Sirkka-Liisa Bergkvist 

ordförande 

 


