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Inledning
Som ett resultat av vår granskning avger vi härmed en rapport från verksamhetsåret 2019.

Granskningsinriktning
Enligt vår uppdragsbeskrivning fokuseras vårt arbete efter dokumentet
Verksamhetsinriktning 2019–2020.
Vi har framförallt fokuserat på följande:
1.3

Bättre golfupplevelse

1.4

Rekrytera och behålla

1.6

Optimal Banskötsel

2.2

Barn- och ungdomsutveckling

2.6

Footgolf

2.7

Regler och handicap

3.1

Forum för samverkan

4.1

Golfnyttan i samhället

Genomförd verksamhet under 2019
•

Ett antal möten med tjänstemän på SGF

•

Möten med ett antal distriktsordföranden

•

Möten med representanter för distriktsstyrelser

•

Samtal med förbundets auktoriserade revisor för avstämning

•

Deltagande i ett antal distrikts höstmöten/ordförandemöten

•

Deltagit i några förbundsstyrelsemöten

•

Deltagit i ERFA-möten och Beredningsmöten med FS och GDF
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Synpunkter
Förbundsstyrelsen/generalsekreteraren
Vi har tagit del av protokoll från FS sammanträden, GS:s månadsrapporter, nyhetsbrev med
mera samt närvarat vid några styrelsemöten med FS. Det har hållits elva protokollförda
styrelsemötet under verksamhetsåret med god närvaro.
FS har genomfört verksamhetsåret mycket professionellt med all formalia. Här kan vi alla
känna oss trygga. Men FS har enligt vår uppfattning lagt för lite fokus på idrotten golf, man
förlitar sig på SGF:s organisation. Vi anser att FS bör införa en fast punkt på dagordningen
som tar upp idrotten, detta inte minst för styrelsemedlemmarnas utveckling inom idrotten.
Vi anser att GS-rapporten skall delges till GDF-ordförande för att ytterligare förstärka
demokratiprocessen. GS-rapporten är en mycket bra beskrivning av nuläget i verksamheten.
Verksamhetsinriktningen 2019–2020: Fokus flyttar till klubbarna med stöd av SGF, med ett
fåtal mätbara effektmål som: Antal medlemmar, Spelskicklighet, Antal golfronder och Nöjda
medlemmar. Vi förväntar oss en slutrapport av Verksamhetsinriktningen 2019 enligt modell
2018.

1.3 – Bättre golfupplevelse
Klubbrådgivarna gör väldigt mycket bra för klubbarna! Stärker klubbarnas självförtroende.
Hög arbetsbelastning på klubbrådgivarna, men vi upplever att de får bra stöttning ”inom
huset”. Vi anser att det är tid att komma med en lägesrapport avseende klubbrådgivarnas
arbete.

1.4 – Rekrytera och behålla
Nya Grönt kort-utbildningen: På FM april 2019 beslöts, efter Kristina Carlos, Smålands GDF,
inlägg, ”att det krävs ett aktivt, giltigt medlemskap i en golfklubb för att få tillgång till Min
Golf … och andra funktioner som t.ex. handicap”.
Detta framgår inte på hemsidan under Grönt Kort-informationen! Inte någonstans framgår
det att den nya golfspelaren måste betala ett medlemskap för att få tillgång till Min Golf.
Hur kommer den praktiska utbildningen av golfspelet utföras och av vem. Förtydliga
samarbetet och samspelet med PGA angående den praktiska utbildningen. Hur gör klubbar
som saknar en PRO med den praktiska utbildningen?
Statistik finns på hur många som utbildar sig via denna digitala utbildning.
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1.6 – Optimal banskötsel
Efter intervjuer med bankonsulent (-er) har vi fått en god uppfattning om deras viktiga
arbete. Kämpar inte bara med och mot naturen utan också mot kommunernas ”miljöpoliser”.
Något som är bra är kommunekologernas nyväckta intresse för vad golfbanorna kan hjälpa
till med mångfalden av växter, fåglar och insekter!
Bra att BK informerar och talar om fördelarna av GEO-certifiering.
Banbloggen för greenkeepers är ett bra exempel på erfarenhetsutbyte. Läses den?

2.2 – Barn- och ungdomsutveckling
Juniorprojektet har sparkat igång med Markus Norman som sportchef.
Spännande att se vad projektet kan utmynna i till 2021. Bra med planerade avrapporteringar
till FS två gånger per år, (som vi läst någonstans...).
(Juniorkonsulenterna har arbetat i ett par år redan. Vad har de inte lyckats med som det nya
Juniorprojektet ska lyckas med?)

2.6 – Footgolf
Besluta hur Footgolfens framtid ska se ut. FS beslut? Eller FM-beslut. Saknar en proposition i
så fall.

2.7 – Regler och handicap
Året har präglats av arbetet med nya regler och med nytt världshandicap. Utmärkta
regelfilmer med förklaringar har presenterats på hemsidan.
Tydlig förklaring hur det nya handicapsystemet kommer att fungera har också presenterats
på hemsidan.
Gott exempel på ett bra samarbete mellan SGF och övriga internationella golfförbund.
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3.1 – Forum för samverkan
Förbundsstyrelsen och tjänstemän från kansliet är ute bland distrikt och klubbar vid många
olika tillfällen. På verksamhetsseminarier, höstmöten med distrikt och klubbar och GDFmöten och golfting.
Ansvar för att vara med och bli informerade ligger tungt på varje distrikt, klubb och medlem.

3.3 – Ledarutbildningar
Digitala styrelseutbildningen fantastiskt bra och informativ! Statistik finns på hur många
medlemmar som genomgått denna utbildning. Skulle klubbrådgivarna kunna anteckna.

4.1 – Golfnyttan i samhället
Klubbrådgivarna är till stor hjälp för klubbarna att skapa möten med beslutsfattare i
kommunerna.
På verksamhetsseminarier och övriga stormöten samtalas mycket om kontakter med
kommunledningar. Se 3.1
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