
Upplands Golfförbund 
Golftinget 2016-11-19 



Agenda 

• Överenskommelser 2017 

• Medlemsstatistik i Uppland 

• SGF:s Verksamhetsinriktning 

• Nominering Årets Juniorledare i Uppland 

• Styrelsebesök på klubbarna under 2017 

• Golfens dag 2017-05-20 

• Extra Förbundsmöte 2015-11-25 

• SM vecka i Uppland 2022 

• Nomineringar kommittéer 

• Aktuella frågeställningar som lämnats in 

• Ordförandemöten, årsmöten, golfting och FM-möte m.m. under 2017 

• Juniorkonsulent Mikael Lundén 



Överenskommelser 2017 

• Upplands-greenfee, enkät skickas ut efter nyår där klubbarna får ta 
ställning till detta via Ja/Nej fråga! 

• Juniorspel under sommarlovet 

• Introduktionskort 

• Klubbar, enkät skickas ut efter nyår där klubbarna får ta ställning till detta 
via Ja/Nej fråga! 

• UGF-kort hanteras via UGF 



Medlemsstatistik i Uppland 

• Medlemsstatistik 2016 

https://www.upplandsgolf.se/index.php/om-ugf/medlemsstatistik


SGF:s Verksamhetsinriktning 

• Verksamhetsstrategier och långsiktiga mål till 2020 

• Källa: golf.se 

• Verksamhetsinriktningen är en vägledning till Svenska 
Golfförbundets (SGF) arbete och framtida utveckling. Här beskrivs 
ett antal verksamhetsstrategier indelade i fem målgrupper. 

 

http://www.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/faktabroschyrer/verksamhetsinriktning-2017-2018-i-korthet.pdf


SGF:s Verksamhetsinriktning 

• Golfklubben 
• SGF ska erbjuda service, rådgivning 

och information till golfklubbar för 
att säkerställa en positiv 
verksamhetsutveckling. 

• Golfspelet 
• SGF ska ansvara för golfens 

regelverk och verka för 
spelutveckling i allt från 
banuppsättning till tävlings-
arrangemang. 

• Golfspelaren 
• SGF ska erbjuda bra introduktions-

program och tillfredsställa golf-
spelaren idrottsligt, socialt och 
upplevelsemässigt. 

• Golfledaren 

• SGF ska utbilda och träffa 
golfledare för att underlätta 
deras utövande som ideella eller 
yrkesanställda ledare. 

• Golfen & samhället 

• SGF ska öka kunskapen i 
samhället om golfsportens 
värden och skapa opinion hos 
beslutsfattare kring golfens 
samhällsnytta. 

 

 



Nominering Årets Juniorledare i Uppland 

• Nomineringsprocessen, hur går den till? 

• UGF har mottagit kritik kring nomineringsprocessen. Utifrån detta 
vill vi förtydliga hur det går till. 

• Ansvaret för att nominera någon ligger på klubbarna själva. 

• UGF utvärderar nomineringarna och inhämtar kompletterande information 
vid behov 

•  Om nomineringen anses bristfällig kan UGF besluta att inte gå vidare med 
en nominering. Dvs. kravet finns inte att det måste utses någon för ett visst 
år. 

• Hela poängen är att uppmuntra distriktets klubbar att 
uppmärksamma sin ideella ledare. Det är alltså inte ett 
självändamål för UGF att utse en nominering 



UGF styrelsebesök på klubbarna  

• Fråga: 

• Är detta något ni vill se en fortsättning på under 2017? 

• på styrelsemöten, årsmöten eller vid annat lämpligt tillfälle 

• Om ni vill ha en fortsättning, vad önskar ni er då av UGF? 



Golfens dag 2017-05-20 

• Syftet med Golfens dag är att tillvarata det stora intresset för golf och nå 
nya spelare. Golfens dag är Golfsveriges enskilt största 
rekryteringsaktivitet som ska ge så många människor som möjligt en 
positiv kontakt med golf. Genom Golfens dag kan golfklubbarna utveckla 
sin verksamhet och värva nya medlemmar och vi kan gemensamt 
marknadsföra hela golfindustrin. Premiären är 20 maj 2017. 

• Projektet Golfens dag löper tills vidare över tre år: 20 maj 2017, 26 maj 
2018 och 25 maj 2019. Fokus ligger på rekrytering och det 
huvudsakliga målet är att nå nya golfspelare. Varje år kommer sedan ett 
gemensamt tema utgöra ramen för Golfens dag på de klubbar och 
anläggningar runtom i landet som väljer att vara med. 

• Klubb anmälan 

• Källa golf.se 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=08c7ad0c4db8
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=08c7ad0c4db8
https://www.golf.se/spelet/golfensdag/


Extra Förbundsmöte 2015-11-25 

• Förslag på skrivning utskickat av Reidar. 

• Reidar representerar Uppland enligt tidigare beslut på 
höstårsmötet! 

• Hur ser Uppland på förslaget gällande utskickad skrivning till 
verksamhetsrevisorernas arbetsbeskrivning? 

• Samtliga som svarat har gett positiv respons. 

• Förslaget är inlämnat till SGF, om de väljer att inte beakta detta så kommer 
UGF lämna in en reservation. 



SM vecka i Uppland 

• Uppland har tackat ja till SM veckan 2022. 

• Fråga: 

• Om möjligheten finns att få detta evenemang tidigare är vi villiga att 
ansöka om det? 



Nomineringar kommittéer! 

• Förfrågan: 

• Behov finns i UGF:s kommittéer 

• Fler distriktsdomare 

• Kan ni ta med detta hem till respektive verksamhet? 



Aktuella frågeställningar 

• Ersättning till arrangerande klubb vid UGF-tävlingar 

• 2000 kronor per lag för 4-mannalag  

• 1600:- per lag för 3-mannalag  

• Ingen individuell spelavgift 

• Beloppet kommer att faktureras anmäld klubb. 

• Ej erlagd anmälningsavgift berättigar ej till start.  

• Arrangörsklubben ersätts av UGF med 100:- per startande deltagare i 
aktuell omgång 

• Anmälan om deltagande skall vara UGF tillhanda senast 2017-03-31. 

• Anmälan sker via anmälningslänk som skickas ut till klubbarna i början av 
2017. 

• Källa: Statuter UGF seriespel 2017 

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGFs seriespel och distriktsmästerskap lag 2017 (161116).pdf


Möten Uppland 2017 

• Ordförandemöten 

• 20/4 (vid behov) 

• 17/8 (heldag med golf) 

• Årsmöte 

• 30/3 (vårårsmöte) 

• 19/10 (höstårsmöte) 

• Golfting 

• 18/11 (lördag) 

• FM-möte 

• 22-23/4 

• Fråga: 

• Höstårsmötet och golftinget 
ligger väldigt nära varandra. 
Kan dessa två slås ihop till ett 
möte med förslag den 28/10? 

• Upplägg: Golftinget under 
dagen för därefter starta 
höstårsmötet. Vid detta tillfälle 
kan alla som vill deltaga. 



Juniorkonsulent Mikael Lundén 



Tack för idag! 


