
  

Kommunikation och Marknads kommittén, möte nr 2, 2018-05-15 
 

Dag:  Tisdag, 2018-05-15 

Tid.   Kl. 14:00 

Plats: Upsala GK 

Närvarande: 

Anders Wasberg, Anders Lindbladh, Lennart Nyberg, Hasse Andersson vid datorn. 

Agenda: 

1. Golfens dag 26maj 

1. Anders L kontaktar UNT för införandet av annons både i papperstidningen och på 

webben. Annonsen kommer ut den 23 maj och ligger inne i tre dagar. I annonsen 

hänvisas till UGFs hemsida där det finns länkar till de golfklubbar som kommer att 

anordna aktiviteter 

2. Anders W lägger ut en annons på FB med samma innehåll. Den kommer att finnas 

hela veckan.   

2. Nyhetsbrev 

1. Diskussion angående utskick av nyhetsbrev. Vi ansåg att vi har tillräckligt med 

kanaler redan idag utan att behöva ta fram ytterligare en. Om alla inom UGF skickade 

in aktivitetsrapporter kan vi uppdatera dels hemsidan och FB sidorna med den 

informationen. 

3. Evenemangskalendern på hemsidan 

1. Dålig uppdatering från kommittéerna Hasse pushar på de andra på styrelsemötet 

4. Arkiverings och publicerings-policy 

1. Beslut efterfrågas från styrelsen angående den presentation som Hasse gjorde på 

förra styrelsemötet. Tas upp på styrelsemötet 17maj igen. 

2. De förslag som kom från styrelsen på senaste styrelsemötet angående hemsidan är 

uppdaterade. Årsmötesprotokoll och mötesanteckningar från kommittéerna saknas. 

5. Information 

1. Hasse informerade om: 

1. Klustermötet den 24maj 

2. Politikermötet i Övergran med Håbo och Enköpingskommun 

3. Diskussion angående SISUmötet med politiker den 04juni 

 

2. Anders W informerade om: 

1. Flöden för Upplandsgolf FB sida 



2. Flöden för Golf i Uppland FB sida 

3. Skillnaden mellan FB sidorna Golf i Uppland contra Upplandsgolf 

4. Anders W påminde om hur viktigt det är att Nätverket - 

kommunikationsansvariga på klubbar kommer igång. Då skulle man kunna få 

igång olika utbildningar – såsom digital marknadsföring, GDPR och hur man 

gör kampanjer på FB. 

 

6. Nästa år har UGF, 40års jubileum, dags att starta planeringen för detta.  

7. Diskussion om hur vi kan involvera Region Uppsala i marknadsföringen av golfen i Uppland. 

8. Varumärkes strategi. 

1. Diskussion om hur vi kan vara mera stringenta i användandet av vårt varumärke 

2. Hasse och Anders L bildar en grupp för att ta fram riktlinjer och mallar för hur vi skall 

använda vårt varumärke 

9. Mötets avslutande  

Vid anteckningarna 

Hasse 

 

 


