
 

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; 18/4-17 kl 16:30-18:00 Uppsala GK, Håmö. 

Ärenden 

1. Rapport från styrelsen den 10/4-17.  

Inget protokoll finns tillgängligt ännu så informationen får hämtas ur minnet;  

- summering av vårårsmötet, se anteckningar om årsmöten 

https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/arsmoten/ 

- Förslag till upplägg för klubbmöten under säsongen. Bosse, Sören och Reidar ska 

genomföra besöken och undertecknad erbjuds att delta. Undertecknad ska se över det 

preliminära innehållet och komma med synpunkter till Reidar.  

- Om Golfens dag 20/5-17. Tolv klubbar i Uppland vill delta. Undertecknad kontaktar 

Anders Manell för skapande av redaktionell text om Golfens dag för att stimulera till 

besök på klubbarna.  

- Frida på SISU kommer att kontakta Reidar för hjälp med kontakt med klubbarna. 

- Domarutbildningar kommer att ske i form av egenstudier och en sluttenta.  

- Handigolf byter namn till paragolf.  

- Rapport från kommittéer. 

 

2. Vår nya webb gör sig bäst i liggande format i ipad och Androidplattor!  

Vi diskuterar upplägg och arbete med vår nya webb och Facebook. Informationen på webben 

kan enkelt delas Facebook, vilket driver trafik till hemsidan.  

 

Det är svårt att få information från kommittéerna om vad som hänt och vad är i görningen. Vi 

föreslår styrelsen att ordförande i respektive kommitté rapporterar skriftligen på 

styrelsemötena om händelser. Undertecknad skapar en lathund för detta arbete.  

Förutom att publicera förhandsinformation och referat från UGFs egna arrangemang delar vi 

intressanta inslag från SGF, Upplandsidrotten och material från våra klubbar, som kan 

inspirera alla klubbar i distriktet. 

 

Möjlighet till prenumeration av information veckovis finns hos SGF (Nyhetsbrev från SGF,) 

och Upplandsidrotten. 

Vi önskar naturligtvis också att klubbarna i ökad utsträckning använder sig av vårt material 

både på webb och genom delning på deras egna Facebook-sidor.  



 

 

3. Snabbare publicering 

Vi önskar snabbare publicering av protokoll/anteckningar från styrelsemöten, 

ordförandekonferenser och kommittémöten. Vi verkar för att styrelsen beslutar om en 

informationspolicy/kommunikationsplan, som bl a innehåller vad, var, när och hur 

dokumentation publiceras och arkiveras.   

 

4. Bildande av nätverk.  

Vi gav klubbarna ett löfte i december under Golftinget att bilda ett nätverk för gemensam 

information. Vi bestämmer oss för att arrangera ett kvällsmöte den 30/5-17 kl 18:30 – 21:00. 

De som anmält titel kommunikationsansvarig, Pr-ansvarig, medlemsansvarig, 

utbildningsansvarig, ordförande och klubbchef ska inbjudas. Vi vill också komma i kontakt 

med klubbarnas webbmasters. Lokal, fika och kostnad diskuteras med Reidar.  

 

5. Nästa möte den 3/5 

a) Filning av program inför mötet med det blivande nätverket. 

b) Genomgång av arkiveringsplan av webbinformation. 

c) Genomgång av förslag till kommunikationsplan.  

Isa erbjuder möteslokal på sitt kontor på Tuna backar för kommittémöten. Borde vi hitta 

nya/fler kommittéledamöter? Var och en tänker på sin kammare. 

6. Vi avslutar mötet kl 18:00. 

Vid anteckningarna 

Sirkka-Liisa 

 


