
 
 

Kommittén Kommunikation och marknad 

 

Minnesanteckningar från möte och utbildning tisdagen den 

27 juni 2017 

Deltagare; Anders Lindblad , Anders Wasberg, Sirkka-Liisa Bergkvist (Anders Manell deltar inte) 

Tid och plats; 27/6-17 kl 12:00-16:00 På Upsala GK, Uppsala. 

1. UGF:s kommunikationskanaler 

Reidar Andersson är ”ansvarig utgivare” för UGF:s webb och officiella facebooksida.  

Martin Gavelin är webbmaster för webben.  

Kommittéledamötena är redaktörer. 

Martin är administratör på Facebook. Vi föreslår att uppdraget lämnas över till Anders Wasberg och 

Sirkka-Liisa Bergkvist. Anders Lindblad blir redaktör istället för Isa Lindblad som tas bort. 

Ordförande i respektive kommitté ansvarar för korrekt och aktuell information på webben. Vi föreslår 

att ordförande går genom ”sina” sidor regelbundet till exempel en gång per månad. Rättar eller ser till 

att sidorna är aktuella och innehåller relevant och eftersökt information. 

 

2. Kommitténs kommunikationskanaler 

Kommittén har ytterligare två facebooksidor; Golf i Uppland som används för marknadsföring av golf i 

Uppland och Kommunikation och Marknad som används för det nybildade nätverket. Anders W 

ansvarar för innehållet i Golf i Uppland och Sirkka-Liisa B för Kommunikation och Marknad. 

 

3. Nätverket 

Vi fick några förslag och idéer på innehåll till kompentensutveckling på det första mötet i 

nätverket. Kommittén kommer överens att via ett formulär undersöka intresset för utbildning och 

därefter prioritera dem, så att de mest eftersökta blir starten för kompetensutvecklingen hos 

klubbarna. Sirkka skriver ett förslag som Anders x 2 får reagera på och komplettera. 

 

4. Verksamhetsplan och aktiviteter 2018 

Ordförande Reidar Andersson vill ha kommittéernas förslag till verksamhetsplan och aktiviteter för 

2018. Kommittén diskuterar och konstaterar att det som beslutades för 2017 är i stora drag såsom vi 

föreslår för 2018, nämligen; 



 

 

Kommitténs mål 2018 

 Förbättra och utveckla kommunikationen mellan golfare, klubbar och UGF 

 Förmedla golf som en social sport för alla åldrar 

 Förbättra klubbarnas och UGF:s ekonomi genom ökad marknadsföring 

Kommitténs aktiviteter 2018 

 Kontinuerligt bevaka och rapportera om golf i Uppland på UGF:s webb och sociala medier 

 Samarbeta och utveckla det bildade nätverket med klubbarna 

 Initiera och samordna Golfens Dag på upplandsklubbarna den 26 maj 2018 

 Samordna och utveckla samarbetet med länets turistorganisationer, media och researrangörer för att 

lyfta de goda möjligheterna till golfspel i Uppland 

 Informera och påverka samhällsinstitutioner med ansvara för miljö, friskvård och hälsa för att påvisa 

golfens samhällsnytta. 

 

5. Golftinget 

Golftinget arrangeras den 11 november 2017. På nätverksträffen beslutades att nätverket blir ett 

eftermiddagspass och vi måste i god tid se till att vi har ett innehållsrikt program. Vi diskuterar 

olika förslag och beslutar tar upp ärendet på nytt vid nästa möte den 3/8. Var och en ska fundera på 

sin kammare. 

 

6. Värdskap under utbildningsvecka på Arenan v 41 

UGF har fått erbjudande från Frida på SISU att vara värd på måndagen under utbildningsveckan. 

Reidar Andersson vill att vi ska medverka. Vi vet inte ännu vad uppdraget innebär, vilka 

förväntningar som ställs på oss och vilket budskap vi ska ha i tankarna om vi medverkar. Anders 

W tar reda på mer. 

 

7. Övriga uppdrag 

 Anders L berättar om 3-generationsgolf i Jönköping och kommittén ber Anders skriva en 

artikel som kan inspirera arrangörer även i vårt län. 

 Sirkka kontaktar Seniorkommittén och ber om uppdatering av webbsidorna. 

 Anders W kontaktar Tage från Kils GK om golfnyttan i samhället. 

 Kommittén ska kolla genom bilderna på webb och Facebook. Reagera till Anders W. 

 Inför golftinget kan ett pass handla om juridik kring bilder. 

 Kommittén föreslår att vi ska bjuda länets turistorganisationer till en gemensam träff för att 

presentera golfen i länet och dess potential mot besökare. Sirkka kallar till den 3/8. 



 

 Kommittén föreslår att Sirkka kontaktar projektledaren på SGF för att höra om det har 

gjorts eller ska göras en utvärdering av evenemanget. (SLB har varit i kontakt med Claes 

Björklund på SGF som bekräftar att utvärdering gjorts och att den kommer att mejlas till 

klubbar, distrikt och arrangörer under sommaren.) 

 Sirkka har i dagarna skickat ut en stor mängd mejl till mottagare ur funktionärsregistret. 

Några av studsat tillbaka och kommittén föreslår att vi meddelar respektive klubb så att 

rättelse kan ske i registret. 

 

8. Kommande möten 

Kommittémöte den 3/8 

Styrelsemöte den 10/8 

Ordförandekonferens den 18/8 på Roslagens GK 

Höstårsmötet den 12 oktober. 

Kommitté den 28/9 med spel på 9-hålsbanan på Håmö, därefter lunch och möte 

Styrelsemöte den 7/9 

Kommittémöte den 1/11 

Styrelsemöte den 9/11 

Golfting den 11/11 

Kommittémöte den 6/12 

Styrelsemöte den 14/12 

 

9. Avslut 

Mötet avslutas kl 13:30. Därefter webbutbildning till klockan 16:00. 

 

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


