Förbundsmötet 2020
Yttrande, motion 5

Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motion 5 från Värmlands GDF:

”Skapa regionala kompetenscentrum”
Motionen
Motionären föreslår att SGF ska se över sin organisation för att bättre kunna hjälpa
distrikten och klubbarna. Utgångspunkten bör vara SGF:s ban- och klubbrådgivning, en
verksamhet som kan utvecklas även till andra områden som är viktiga för golfens framtid.
FS har tolkat motionen som att den handlar om hur SGF bättre ska kanalisera ett bredare stöd
till förmån för alla klubbar. FS har inte tolkat motionen som att handla om att utreda en
regionalisering, det vill säga skapa en ny organisationsenhet i Golfsverige.

Nuläge
SGF har arbetat målmedvetet de senaste åren för att lokalisera så mycket resurser som
möjligt nära klubbarna, som stöd till deras verksamhetsutveckling. För fyra år sedan infördes
funktionen klubbrådgivning, som då kompletterade bankonsulenterna som funnits sedan
länge. Till detta ska läggas SGF:s satsning på juniorutveckling där det finns resurspersoner
till stöd för klubbarna runt om i landet. Sammantaget har SGF idag nästan 20 regionala
rådgivare i olika funktioner som dagligen träffar distrikt och klubbar.
Samordningen av detta stöd kan dock förbättras, något som pågår för fullt. Dels sker en
sammanslagning under 2020, där klubbrådgivare och bankonsulenter tillsammans bildar
klubb & anläggningsutveckling med Annica Lundström som gemensam chef. Dels har en
översyn av hela idrottsverksamheten precis inletts, där vi tidigt ska fokusera på
juniorverksamheten.
I utvecklingsprojektet ”Bättre verksamhet för barn & ungdomar” har många utmaningar
listats där en är att fastställa hur SGF ska jobba med juniorutvecklingsfrågor mot klubbarna. I
ett senare skede ska vi också se över hur vi jobbar med övriga idrottsfrågor och hur detta
stöd ska utformas för klubbarna.
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Då SGF bedömer att vi inte kan öka kostnaderna och tillföra ännu fler personer gäller det att
nyttja befintliga resurser optimalt. Målbilden är klubbrådgivare och bankonsulenter generellt
ska kunna hantera alla de frågor som en golfklubb har vilket inkluderar idrottsfrågorna, men
att det ibland krävs specialister i en rad olika frågor.
Hur dessa behov ska kanaliseras återstår att se, men en del svar kommer säkert från det
arbete som just nu sker på idrottsavdelningen. Stödet i form av expertis och rådgivning bör
dock sorteras utifrån klubbens nuläge (vad behöver klubben stöd med?) En sådan
kartläggning ska SGF kunna erbjuda, något som senare är avgörande för rätt erbjudande i
form av utbildning, rådgivning och ibland mer konkreta åtgärder.
För att samordning med golfdistriktsförbund (GDF) och klubbar ska fungera bättre är samtal
initierade med GDF, där målbilden är att nå överenskommelser under 2020. Då behov och
förutsättningar varierar behöver dessa överenskommelser utformas i samarbete med
respektive GDF.
SGF har också identifierat Distriktsidrottsförbunden (DF) och SISU Idrottsutbildarna som en
stor resurs som går att koordinera mycket bättre med golfen. SGF agerar här nationellt för att
förtydliga SISU:s roll och uppdrag, där målbilden är att SISU ska vara golfklubbarna
behjälpliga i relevanta frågor.

Diskussion
Motionären föreslår att FS ska tillsätta en utredning för att se över hur organisationen kan
erbjuda klubbarna assistans inom fler av SGF:s kompetensområden.
FS tycker att det är glädjande att ett brett utbud av tjänster efterfrågas, men menar att det
motionären föreslår är precis det som sker just nu. Det finns utmaningar i hur ett mera
specialiserat idrottsstöd ska utformas, men detta får vi återkomma till när översynen av
idrottsverksamheten är klar.
Nyckelfrågan för framtiden blir att göra starka regionala överenskommelser med GDF och
klubbar, så att stöd och samverkan kan utformas i enlighet med förväntningarna. Detta jobb
har startat inom ramen för klubb- & anläggningsutveckling och ska vara klart under året.
FS tycker därför att det inte behövs någon utredning, då SGF:s organisation i hög grad
utvecklas i linje med det motionären föreslår. Med FS förtydliganden om ambitionen med
SGF:s organisation och hur den bör utvecklas för bästa möjliga stöd till klubbarna, hoppas vi
att motionären låter sig nöja.
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Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta
att

avslå motionen.
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