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Kort sammanfattning av enkätsvar från golfklubbarna
Årets enkät genomförde vi under hösten. En enkät som riktades till såväl distrikt som landets alla klubbar med i
princip likalydande frågor. Gensvaret från klubbarna är mycket bättre i år än 2013
Totalt har enkäten skickats till 408 klubbar (2013; 441 klubbar). 258 (2013; 233 klubbar) har svarat vilket
motsvarar 63,2 % (2013; 52,8%). Utskick har inte skett till associationer, därav det lägre antalet.
I år har alla distrikt erhållit tillräckligt många svar för att vi ska kunna dra slutsatser av de inkomna svaren.
Högst svarsfrekvens har Blekinge GDF med 100 % och lägst har Dalarnas GDF med 47,4 %.
Samtidigt som vi bifogar GK svaren för kännedom och analys *) har vi själva noterat följande faktorer som vi
bedömer förtjänar FS uppmärksamhet.
Förbundets samverkansprocess och demokratifrågor
Vi kan fortsatt konstatera att okunskapen om samverkansprocessen är stor ute bland klubbarna. I synnerhet
bland de klubbar som bytt styrelseordförande/ledamöter. Dessa har endast i undantagsfall fått information om
processen. Om samverkansprocessen ska leva vidare, som en beskrivning av ett arbetssätt och en belysning av
hur den demokratiska processen är uppbyggd, krävs en utbildningsinsats och ett gemensamt
utbildningsmaterial från såväl förbundet som GDF:erna.
I fjol skrev vi: ”En gemensam PP presentation som beskriver processen med förklarande text tror vi skulle bidra
till att öka kunskapen och förståelsen för processen. Materialet skulle då med fördel kunna användas av
distrikten i deras information ut till klubbarna.
Vi kan också konstatera att implementering av samverkansprocessen inte är en engångsåtgärd utan bör
genomföras varje år eftersom såväl styrelseordförande som ledamöter byts med jämna mellanrum i klubbarnas
styrelser. FS bör därför uppmana GDF:erna att fortsätta driva implementeringen av samverkansprocessen”.
Med stöd av året enkätsvar har vi ingen anledning att ändra denna uppfattning.
Juniorer
Klubbarna är positiva till ”Grön ljus” och juniorkonsulenterna. De tror också att de nya verksamhetsplaner som
arbetats fram kommer leda till att fler ungdomar kommer till golfen. Nöjdhetsgraden av konsulenternas
arbetsinsats är hög. De flesta klubbarna som arbetat fram verksamhetsplaner kommer också att ”sjösätta” dem
under 2015. De tror därmed att antalet juniorer kommer att öka, vilket är mycket viktigt för dem.
Kvinnosatsning
Utvecklingen från föregående år är obetydlig! Det stora flertalet av klubbarna anser som tidigare att det är
viktigt att öka andelen kvinnliga medlemmar, men även om rekrytering av kvinnor till golfen är en
klubbangelägenhet efterfrågas stöd från förbund och distrikt.
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Ett fåtal klubbar har en jämställdhetsplan eller aktivitetsplan för att främja jämställdhet. De som finns verkar
inte vara genomarbetade med klara mål, strategier och aktiviteter för att förbättra den kvinnliga
representationen i styrelser och kommittéer. Inte heller några planer för hur man ska rekrytera och behålla fler
kvinnor/ tjejer.
En genomarbetad jämställdhetsplan som ligger till grund för det dagliga arbetet skapar en tilltalande atmosfär
för kvinnor. Här tror vi att FS och distrikten kan bidra till att klubbarna får exempel på hur en väl fungerande
jämställdhetsplan kan vara utformad.
Enkäten redovisar också många lokala aktiviteter i syfte att främja behålla och rekrytera kvinnor till golfsporten.
Här kan finnas en del ”matnyttigt” för den nya projektledaren för 50/50.
Olympiagolfen
FS har ju beslutat att Olympiagolfen inte ska fortsätta i nuvarande form. Det är en uppfattning som också delas
av Verksamhetsrevisorerna. Stöd för denna vår uppfattning har vi fått dels genom alla kommenterar till
enkätfrågorna men också vid de tillfällen vi gjort revisioner ute i landet. Vill Golfens hus göra en fördjupad
analys av vad som var bra och/eller mindre bra med tävlingen kan en del av det underlaget säkert finnas i
denna enkät.
FS och GS med personal
Klubbarna är i stort nöjda med det sätt som FS och GS löser uppgifterna på. Ett antal kommentarer finns som
kan vara värda att studera.
Kommunikation
Frågorna i enkäten har varit inriktade mot de informationskanaler som används av Golfens hus. Syfte var att få
en uppfattning om läsvärdet. Av kommentarerna kan man utläsa såväl ris som ros.
Det är tråkigt att det fortfarande finns klubbar som inte lyckas lägga in sina förtroendevalda i GIT så att dessa
erhåller G&A, ordförandebrev och SGF nytt.
Analys av FS
Enkätsvaren med dess kommentarer ger intressant information om klubbarnas uppfattning inom några
centrala verksamhetsområden. Vi förutsätter att FS gör en ingående analys av enkätsvaren och att man också
diskuterar dessa i tillämpliga delar med GDF företrädare.
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*) http://web.easyresearch.se/APPReports/Reports/ReportViewer.aspx?R=3424475.81626643
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