
 
 

Kommittén Kommunikation och marknad 

Möte med intressenter för bildande av ett nätverk för 

kommunikatörer 

Mötesanteckningar  

Deltagare: Se bifogad deltagarförteckning.  

Från UGF: Isa Lindblad, Anders Wassberg, Anders Lindblad, Reidar Andersson och Sirkka-Liisa Bergkvist. 

Tid och plats; 30/5-17 kl 18:30-21:00 På Upsala GK, Uppsala. 

1. Inledning och presentation 

SLB öppnar mötet och lämnar ordet till UGF:s ordförande Reidar Andersson som hälsar välkommen 

och gläds åt att så många deltar och att det bildas ett nätverk. Deltagarna presenterar sig. 

Mötet inleds med en presentation av kommitténs mål och aktiviteter 2017. 

 

2. Varför ett nätverk 

Bildande av ett nätverk för kommunikatörer hos klubbar och UGF finns i de aktiviteter som beskrivs i 

verksamhetsplanen för UGF. 

Vi tror att vi tillsammans kan bli bättre på att kommunicera golfen, internt i organisationen och externt. 

Genom samverkan i nätverk kan vi bli effektivare, ge varandra stöd och kompentensutveckling. 

Tillsammans kan vi också förstärka marknadsföringen av golfen, utan att behöva uppfinna hjulet själva 

varje gång. 

Vi är överens om att livet som kommunikatör på en klubb kan vara ensamt och att det då och då vore 

bra att ha en kollega att testa idéer hos, få support, få stöd, hitta lösningar. 

Vi behöver kompetensutveckling, informationsspridning och samordning i synnerhet av våra 

tävlingskalendrar  för att undvika kollision av aktiviteter. 

När och hur ska vi mötas 

Minst ett fysiskt möte per år föreslås och vi enas om att Golftinget är en bra dag för ett nätverksmöte. 

Golftinget arrangeras av UGF på hösten. 

En ”hemlig” Facebookgrupp skapas för gruppen. Där kan nätverksmedlemmarna kasta ut en fråga till 

gruppen och förhoppningsvis få många goda tips. 

 

3. Kompetensutveckling 

Vi diskuterar vad vi vill bättre på och följande hörs i gruppen; 



 

- Tips och tricks för webben 

- Skriva enkelt 

- Analys av webb och Facebook 

- På gång i den digitala världen 

Vi kommer överens om att en utbildning bör läggas på lördag eller söndag som ½ eller 1/1-dag, med 

tanke på de som arbetar. Kommittén för Kommunikation och Marknad återkommer till deltagarna med 

förslag på några utbildningstillfällen och med matnyttigt innehåll för klubbarna. Start för första 

utbildningen ska vara under hösten 2017. Kommittén återkommer till gruppen för synpunkter på tid och 

innehåll. 

 

4. Våra gemensamma kommunikationsverktyg 

Anders Wasberg visar de verktyg som finns tillgängliga för klubbarna inom UGF och varför de är så 

användbara. 

UGF:s webb 

UGF:s Facebook 

GIT – funktionärsregister, klubbens kontaktpersoner 

Typeform – ett enkätverktyg 

Idrott Online – RF:s verksamhetsverktyg 

SISU 

 

5. Övrigt 

Vad kan vi göra redan nu 

- Dela intressanta artiklar och nyheter från UGF:s webb och facebook  för att öka intresset för 

golf 

- Starta ett Facebookkonto för att öka intresset för golfturism i länet. Kommittén tar initiativ till 

möte med turistarrangörer i länet inför säsongen 2018. 

- Fotograf Carl Otto kommer gärna ut till klubbarna för en ringa ersättning av gratis greenfee 

och lån av golfbil och en lunch. Klubben får kvalitetsbilder för både dokumentation och sälj. 

 

Vid anteckningarna; Anders Lindblad, Anders Wasberg och Sirkka-Liisa Bergkvist 


