Verksamhetsplan för Golfjournalisterna 2019-20
Golfjournalisterna är en förening vars medlemmar återkommande producerar golf i media
och som träffas för att spela golf, vidareutbilda sig och nätverka samt sprida information om
golf på ett positivt sätt via bland annat föreningens hemsida och i sociala medier som
facebook.
Styrelsen föreslår att detta ska gälla även under verksamhetsåret 2019-2020. Under den
tiden ska verksamheten också fortsätta med ett antal planerade tävlingar och träffar som
Vårupptakt över två dagar i Skåne, tvådagarsarrangemanget Zachrissons Pokal och
Östsvenska Mästerskapet, Ålandskampen samt föreningens mästerskap (Press-SM) och
Hemming Steens Minne (Lag-SM).
Den utökade satsningen på kommunikation och information både utåt och inom föreningen
ska fortsätta. Det innebär kontinuerlig uppdatering av föreningens hemsida
www.golfjournalisterna.se som är ett ”ansikte utåt” där vi berättar om föreningen och
verksamheten med tävlingar och resor mm. Vår sida på Facebook används som komplement
och publiceras också mer nyhetsinriktat material om golf.
Det uppskattade Nyhetsbrevet med Stig Dahlén som ansvarig redaktör ska fortsätta att
komma ut med tre nummer per år. Där presenteras texter och bilder från tävlingar och
resor, samt annat material om golf som är intressant. Brevet går ut som en pdf-fil till över
300 mottagare i Golf-Sverige.

Den enskilt viktigaste frågan för föreningen är den officiella utnämningen av Årets Golfklubb.
Här har arbetet med att ta fram kandidater utvecklats och sker bland annat i samarbete med
GAF, SGF, SGA och PGA. Detta har gett väl grundade beslut och arbetet med att hitta Årets
Golfklubb ska fortsätta på samma sätt. Valet av Årets Golfklubb 2020 offentliggörs under
första halvan av mars. Under 2020 har också föreningens medlemmar möjlighet att delta i
omröstningen av Årets Golfare.

Föreningen ska fortsätta sitt arbete med att rekrytera fler medlemmar, inte minst för att
säkra återväxten och få in fler yngre som arbetar journalistiskt med golf i olika typer av
media. Beslutet om sänkt årsavgift från 400 till 200 kronor togs för att bland annat
underlätta medlemsrekryteringen och med facit i hand gav det ett positivt resultat i form av
ökat medlemstal i föreningen. Det är önskvärt att alla i föreningen hjälps åt att få in fler
medlemmar genom att sprida information och skapa intresse för Golfjournalisternas
verksamhet.
Att anordna resor är också något som lockar intresse och det finns det flera lyckade exempel
på. Styrelsen får fundera vidare över möjligheterna att arrangera fler resor i framtiden.
Under 2020 fortsätter även arbetet med att undersöka om Sverige kan arrangera journalist-

EM 2023 efter Prag 2021. En del trevare finns ute och ett visst intresse finns. Kontakt med
2019 års EM-arrangörer i Graz, Österrike ska etableras i samband med tävlingen den 6-11
oktober. Under 2020 måste det här arbetet bli mer detaljerat och intensivt för att vi ska
kunna komma fram till ett beslut så småningom.
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