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Inledning 

Som ett resultat av vår granskning avger vi härmed vår rapport för verksamhetsåret 2021. 

Omständigheterna under verksamhetsåret har, precis som föregående år, inneburit 

förändringar och inskränkningar i både möten, aktiviteter och tävlingar.   

Granskningsinriktning 

Enligt vår uppdragsbeskrivning fokuseras vårt arbete på beslut tagna på FM 2021, efter 

dokumentet Riktlinjer för Verksamhetsrevisorerna, samt pågående projekt. 

Genomförd verksamhet under 2021  

Fysiska möten:  

GDF möte i september med Gästrike-Hälsinglands GDF som arrangör 

Besök hos Skånes GDF styrelse 

Besök hos Dalarnas GDF ordförande.                                                                                           

Besök hos Värmlands GDF styrelse. 

Besök hos Bohuslän-Dals ordförande. 

Deltagande vid distriktskonferens Medelpad-Ångermanland GDF. 

GDF möte i Stockholm, arr av SGF. 

Närvarat vid FS styrelsemöte i Stockholm. 

Deltagit vid Höstmöte med Hallands GDF  

Deltagit vid Höstmöte med Västergötlands GDF 

Deltagit vid Höstmöte med Onsjö GK och Vinbergs GK 

Deltagit vid banchefsmöte med BK Peter Edman och norra Västergötlands GDF 

Möte med KR Stefan Jansson 

Dialog med div klubbchefer och ordföranden. 

 

Digitala möten:    Telefonmöte: 

SGF Beredningsmöte i februari.   Med diverse GDF-ordföranden 

Förbundsmöte i april    

Med GS, Gunnar Håkansson .  

Anders Lundgren Revisor 

Med Maria Möller, SGF ordförande. 

FS styrelsemöte vid ett par tillfällen. 

Med Annika Lundström och Klubbrådgivare. 

Med Annika Lundström och Bankonsulenter. 
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Reflektioner 

Corona pandemin innebar fortsatt tänkande på hur möten genomfördes, även om det under 

2021 varit möjligt med fler fysiska möten än under 2020, p.g.a. lättnader i restriktionerna. 

Utöver dessa har många möten skett via Teams eller per telefon.  

En löpande kontakt har hållits med både Generalsekreteraren (GS) och Förbundsstyrelse 

(FS) under året, vilket betyder att en del punkter som lyfts fram i den här rapporten redan kan 

ha åtgärdats.  

 

Sammanfattningsvis ska det lyftas fram att det arbete FS och SGF utför är både målinriktat 

och välstrukturerat.  

Detta kan också utläsas ur den Verksamhetsinriktnings-enkät som skickades ut och 

besvarades under hösten av klubbordföranden, klubbchefer och GDF-ordf., sammanlagt 220 

svar, vilket kunde varit högre. 

En väl utarbetad sammanfattning redovisades av GS Gunnar Håkansson för alla 

distriktsordföranden vid ett Teams-möte. 

 

Vi har tagit del av protokoll från FS möten, GS:s månadsrapporter och olika nyhetsbrev, 

samt närvarat vid två av FS digitala styrelsemöten och ett fysiskt möte. Det har hållits 11 (12) 

protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret med 100%-ig närvaro. 

Det har däremot varit ett problem för oss att få tillgång till FS-protokollen som släpat efter, 

vilket gjort det svårare för oss att följa fattade beslut. Vi saknar även bilagor till 

dagordningarna.  

Noteras ska att det inte har varit några problem att på begäran få delta vid styrelsemöten under 

året. 

 

Förbundets Hållbarhetsarbete förs bland annat via STERF, där GS sitter i styrelsen, och i 

olika projekt. Senaste numret av Golfa! redovisade diverse projekt och miljösmarta 

innovationer.  

KLUA, med Annika Lundström i spetsen, har startat upp gruppen ”Golfens 

Hållbarhetsarbete” som inriktar sig på det gröna (ekologiska) hållbarhetsarbetet. Gruppen 

består av representanter från KR, BK, STERF, juridik, kommunikation och en 50-% tjänst.  

Bra att SGF visar övriga Sverige att det arbetas intensivt med dessa viktiga framtidsfrågor. 

Hälsa-aspekten borde också kunna vävas in i den här gruppens arbete. 
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Synpunkter: 

Digitalisering 
Digitaliseringsprojektet fortgår med en transparent och tydlig redovisning, som på så vis 

skapar möjlig samsyn av projektet.  

Riskbedömningar av framtida projekt 
Det har uppmärksammats att otydligheter fanns när diverse projekt startades upp och rutiner 

för projektarbete har upprättats. 

Hemsidan Golf.se 

Hemsidan har fortfarande en svårmanövrerad sökmotor. Vi kan se att det pågår ett 

förbättringsarbete och inser att dess tusentals sidor innebär utmaningar. Men finns det en 

projektplan för hemsidans revidering av sidor? Kan gamla sidor arkiveras?  

En del Distrikt har dåliga hemsidor. Skulle SGF kunna hjälpa till med en ram, som varje 

distrikt kan fylla i med egna uppgifter?  

(Många medlemmar vet inget om Distriktets uppgifter och har inte ens det egna distriktets 

hemsida där de kan få viktig information.) 

KLUA – Klubbrådgivare och Bankonsulenter  

En väl fungerande organisation som håller i direktkontakten med golfklubbarna och 

distrikten. Vi ser den som en ”nyckelspelare” för utvecklingen inom golfen.  

Dock har synpunkter på KR:s distriktsindelning framförts från flera distrikt. 

Idrottsrådgivning (IR) 

IR arbete utkristalliseras allteftersom, tillsammans med KR och BK. Vi ser fram emot det 

kommande årets arbete för dem.  

Grönt Kort – digital utbildning 

I rådande pandemitider har utbildning funnits digitalt för att få ett Grönt Kort och därmed 

tillgång till spel på våra golfklubbar. Trots detta ser och hör vi tendens till sämre utbildade 

spelare i praktiken. Viktigt att klubbarna tar till vara de nya spelarna och följer upp deras 

praktiska kunskaper i ”Vett och Etikett” och ”Snabbt spel” på banan när fysiska lärare 

inte alltid kan erbjudas.  

Förtydliga de digitala sidorna i Golf.se så att Vett och Etikett inte bara gäller ohederligt spel 

och fusk. ”Golfa Schysst” tar inte upp samma saker som ingår i Vett och Etikett. 

Noteras ska att även gamla ”golfrävar” stundtals saknar ”Vett och Etikett”. 

Detta kan tyckas vara en liten detalj, men distrikt från norr till söder vittnar om samma sak 

bekymmer. 



 
 

Verksamhetsrevision 2021 

 

5 
 

 

PITCH 

De nyinspelade, kortare PITCH avsnitten är informativa och bra. Ständig mätning sker över 

antalet visningar. Bra verktyg för KR och BK i kontakten med klubbarna.  

Bra att påminna GD- och klubbordförandena att i samband med Års- och Styrelsemöten titta 

på ett eller två PITCH-avsnitt.  

Golfsverige saknar dock de fysiska Verksamhetsseminarierna, vilka kräver mer arbete och 

tidsåtgång från Förbundets sida. Vi får se i framtiden hur de kommer att hanteras.  

Ett tips på tema till ett PITCH-avsnitt är Hållbarhet – Hälsa. Golfen har i åtskilliga 

undersökningar visat ha en positiv inverkan på hälsan och garantera en hållbar livsstil.  

 

Friskvårdsbidraget  

som Förbundet framgångsrikt fick genomfört att gälla även golfspel – hur hanteras det av 

klubbarna? Något för Klubbrådgivarna att påminna om.  

 

Vision 50/50  

Klubbrådgivarna håller ångan uppe i denna fråga. Men vi får inte glömma t.ex. ”Främre tee” 

som bör införas på fler banor. KR, BK och Idrottsrådgivarnas uppgift att påminna klubbarna 

om. 

 

GDF:s Roll och Uppdragsbeskrivning  

– måste uppdateras. Nuvarande från 2016. 

 

Domarrekrytering  

– Hur speeda upp den? Föryngra den? Domartillgången ser olika ut i de olika golfdistrikten. 

Fråga för Regelkommittén. 
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Sammanfattning 

❖ Digitalisering 

❖ Riskbedömningar av framtida projekt 

❖ Hemsidan Golf.se 

❖ KR:s Distriktsindelning 

❖  ”Vett och Etikett” ute på banan 

❖ PITCH-avsnitt 

❖ Friskvårdsbidrag 

❖ Vision 50/50 

❖ GDF-roll och uppdragsbeskrivning 

❖ Domarrekrytering 

 

 


