
 
 

Kommittén Kommunikation och marknad 

Protokoll från mötet den 13mars 2018. 

Mötesanteckningar  

Deltagare:  

Hans Andersson Ordförande. 

Anders Wasberg 

Anders Lindblad 

Lennart Nyberg 

Reidar Andersson 
Tid och plats; 13mars 2018, På Upsala GK, Uppsala. 

1. Kommitténs uppdrag, aktiviteter och budget 2018 

Våra mål; 

• Förbättra kommunikationen mellan golfare, klubbar och UGF 

• Förmedla golf som en social sport för alla åldrar 

• Genom ökad marknadsföring förbättra klubbarnas och UGFs ekonomi  

 

Våra aktiviteter 2017; 

• Kontinuerligt bevaka och rapporterar om golf i Uppland på UGFs hemsida och Facebook. 

(Detta sker kontinuerligt) 

• Samarbeta och skapa nätverk med klubbarnas kommunikations- och marknadsansvariga 

(På gång 

• Initiera och samordna Golfens dag på Upplands klubbarna 26maj (Tas upp på 

vårsårsmötet) 

• Utveckla samarbetet med länets turistorganisationer, media och researrangörer för att lyfta 

de goda möjligheterna för golfspel i Uppland 

• Informera och påverka samhällsinstitutioner med ansvar för miljö, friskvård och hälsa för 

att påvisa golfens samhällsnytta. (möte med politiker tillsammans med Enköpings och 

Friiberghs GK den 24april) 

 

Vår budget 2018, 

• 15,000 kr 

 

2. Arbetsfördelning inom kommitteen 



 

Hasse: Ordförande, samordnar med styrelsen och tar fram material till styrelsen, skriver protokoll på 

våra möten 

Anders W: Ansvarar för UGFs hemsida och UGFs Facebooksida 

Anders L: Ansvarar för Facebook  

Lennart: Hemsidan tillsammans med Anders W 

 

3. Action punkter  

• Vi skall ta fram en presentation som vi kan använda inom UGF (Hasse ansvarig) Denna skall 

användas på mötet med politikerna den 24/4 tillsammans med Friiberghs och Enköpings GK 

• Reidar kontaktar Lena Lindström SGF för att få deras presentation som vi kan göra om till 

UGFs  och skickar till Hasse 

• Hasse pushar på de andra kommittéerna att uppdatera och lägga in det som händer inom resp. 

kommittee på hemsidan 

• Hasse pushar på Martin att ta fram en mätare på besök på hemsidan på styrelsemötet. (Enligt 

Martin G finns det redan och han skulle kontakta Anders W hur man kan ta fram uppgifterna. 

• Lennart skall få inloggning till hemsidan och Facebook. 

• Hasse presenterar på styrelsemötet förslag på kommunikationspolicy för beslut. Diskussion 

och beslut tas på styrelsemötet den  

• Hasse presenterar på styrelsemötet ett förslag på arkiverings och rensningsplan för hemsidan  

tar upp det på styrelsemötet 12 april. 

• Uppdatera Idrott online 

 

4.  Nästa möte 

• Nästa möte blir i maj Hasse kommer med förslag på datum. 

 

 

Vid anteckningarna 

Hasse Andersson  

Ordförande 


