Verksamhetsplan för Golfjournalisterna 2016-2017
Den strategidiskussion om föreningens framtid som initierades 2014/15 identifierade
fyra frågor av särskild vikt: Medlemskapet, Årets Golfklubb, Externa kontakter och
samverkan med närliggande organisationer samt Intern och extern kommunikation
Styrelsen som valdes i september 2015 fick i uppdrag att avsluta utredningsfasen och
under 2015/16 påbörja och driva genomförandefasen. Inför 2016-17 föreslår styrelsen
fortsatt och utvecklat arbete inom nämnda frågor:
- Medlemskapet: Fortsatt kartläggning och bearbetning av presumtiva medlemmar,
aktivare marknadsföring av föreningens verksamhet (nyhetsbrevet, ”mun-mot-munmetoden”, ökad synlighet i sociala medier, spännande medlemsträffar, aktivt deltagande
i golf-debatten).
- Årets Golfklubb: Under verksamhetsårets början slutförs och beslutas översynen av
den process som ska leda fram till valet av Årets Golfklubb. Beslutet ska ligga till grund
för arbetet med att ta fram Årets Golfklubb 2017.
- Externa kontakter och samverkan med närliggande organisationer: De kontakter som
under 2015/16 tagits med GAF, SGF och SGA bör utvecklas till mer konkret samarbete i
närliggande frågor under 2016/17 .
- Intern och extern kommunikation: Säkerställa de personella resurser som krävs för att
utveckla och driva den nya hemsidan och föreningens sida på facebook. Nyhetsbrevet
ges ut vid behov, normalt två-fyra gånger per år.
För att uppnå positiva resultat inom flera av de ovan nämnda strategifrågorna krävs
ökad medverkan av medlemmar även utanför styrelsen.
Antalet medlemsträffar har under senare år varit fyra-fem till antalet. Styrelsen föreslår
att detta ska gälla även 2016/17 med ungefär samma upplägg som tidigare. En ny
organisation för val av platser för träffarna, kontakter med klubbar, samarbetspartners,
innehåll och föredragshållare med mera måste tillsättas och komma till skott tidigt
under verksamhetsåret i och med att Stefan Bratt efter många förtjänstfulla år lämnar
denna roll. Mediaslaget genomförs 2017 för 25:e gången och detta kommer att
uppmärksammas extra.
Föreningen avser att inbjuda medlemmarna att till självkostnadspris delta i en golfresa
till något intressant europeiskt golfmål.
Nästa EM för golfspelande journalister genomförs hösten 2017, preliminärt i Belgien.
Golfjournalisterna avser, i likhet med tidigare EM, att skicka ett lag bestående av tio
spelare. Bland annat kommer tävlingarna i föreningens träffar att ligga till grund för
laguttagningen.
Förutom att utse Årets Golfklubb deltar föreningens medlemmar i omröstningen om
Årets Golfare.
I september 2016
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