Verksamhetsplan för Golfjournalisterna 2017-2018
”Golfjournalisterna är en förening vars medlemmar återkommande producerar golf i
media och som träffas för att vidareutbilda sig och nätverka.”
Detta utgör grunden för föreningens verksamhet. Antalet medlemsträffar har under
senare år varit fyra-fem till antalet. Styrelsen föreslår att detta ska gälla även 2017/18,
med tillägget att den traditionella vårträffen i Östsverige på försök 2018 utökas från en
heldag med föreläsningar och tävling till två halvdagar på två närliggande banor med
renodlat fokus på tävling, det traditionella Östsvenska Mästerskapet och nyinstiftade
Zachrissons Pokal.
Den utökade satsning på kommunikation internt och externt som genomförts de två
senaste åren ska fortsätta. Det innebär utgivning av Nyhetsbrevet två-fyra nummer per
år, fortsatt utveckling av www.golfjournalisterna.se och föreningens sida på facebook.
Utnämningen av Årets Golfklubb är Golfjournalisternas enskilt viktigaste fråga.
Processen som leder fram till valet av Årets Golfklubb ska fortsätta utvecklas i form av
ökad samverkan med GAF, SGF, SGA och PGA. Valet av Årets Golfklubb 2018
offentliggörs första halvan av mars.
I likhet med tidigare år deltar Golfjournalisterna i omröstningen av Årets Golfare.
Avgörande för föreningens framtid är en verksamhet som motiverar nuvarande
medlemmar att stanna kvar i föreningen och som lockar andra att söka medlemskap. De
senaste två åren har föreningen genom en aktivare medlemsrekrytering lyckats vända
en negativ trend med relativt stora medlemstapp. Ambitionen är att vidareutveckla
medlemsrekryteringen under 2017/18 och här behöver styrelsen stöd i sitt arbete från
övriga medlemmar. Inriktningen är i huvudsak fortsatt kartläggning och bearbetning av
presumtiva medlemmar genom aktiv marknadsföring av föreningens verksamhet
(Nyhetsbrevet, ”mun-mot-mun-metoden”, ökad synlighet i sociala medier, spännande
medlemsträffar, aktivt deltagande i golf-debatten).
Årsmötet med tillhörande tävlingar är det nya verksamhetsårets första aktivitet. Nästa
inträffar första veckan i oktober då Sverige med ett lag i Golfjournalisternas regi deltar i
”Journalist-EM” i Belgien. Tävlingen avgörs vartannat år.
Föreningen avser att under verksamhetsåret inbjuda medlemmarna att till
självkostnadspris delta i en golfresa till något intressant europeiskt golfmål.
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