Verksamhetsplan för Golfjournalisterna 2022–23
Golfjournalisterna är en förening vars medlemmar återkommande producerar golf i media och som
träffas för att spela golf, vidareutbilda sig och nätverka. Föreningen ska också sprida information om
golf på ett positivt sätt via bland annat föreningens hemsida och i sociala medier som
Facebook. Styrelsen föreslår att detta ska vara målsättningen även under verksamhetsåret 2022–23.
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, en studieresa någonstans samt föreningens mästerskap (Press-SM) och Hemming Stens
Minne (Lag-SM).
Den på grund av pandemin uppskjutna vårupptakten på Bjäre och Torekov kunde genomföras under
våren 2022. Nu tar vi sikte på ett nytt tvådagarsarrangemang i söder inkluderande förstås en kamp mot
Skånejournalisterna. Östsvenska Mästerskapet och Zachrissons Pokal som spelades i september 2022,
kommer också att arrangeras under nästa år, men mer troligt då i juni eller augusti. Det innebär att
Press-SM och Hemming Stens Minne (Lag-SM) återvänder till sin ordinarie speltid i september i
samband med årsmötet.
Satsningen på kommunikation och information både utåt och inom föreningen ska fortsätta. Det
innebär kontinuerlig uppdatering av föreningens hemsida www.golfjournalisterna.se där vi berättar
om föreningen och verksamheten med tävlingar och resor med mera. Vår sida på Facebook används
som komplement och publicerar också mer nyhetsinriktat material om golf.
Golfjournalisten, 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. Golfjournalisten går ut som en pdf-fil till mellan 300 och 400 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 välgrundade beslut och arbetet med att hitta Årets Golfklubb ska
fortsätta på samma sätt. Valet av Årets Golfklubb 2023 offentliggörs under första halvan av mars.
Under 2023 har också föreningens medlemmar möjlighet att delta i omröstningen av Årets
Golfare. Föreningens ordförande har fört samtal med Svensk Golfs chefredaktör Eric Franzén som vill
utveckla processen med att utse Årets Golfare. Det handlar om att tillsätta en fysisk jury som
sammanträffar och diskuterar kandidaterna och utser en vinnare. Tanken är att ge utmärkelsen mer
uppmärksamhet och högre status. I den juryn är det tänkt att Golfjournalisterna ska medverka med två
representanter. Diskussionerna kring detta fortsätter och föreningen stödjer de tankar som Eric
Franzén har kring Årets Golfare.
Föreningen ska fortsätta sitt arbete med att rekrytera fler medlemmar. Inte minst för att säkra
återväxten och få in fler yngre som publicerar om golf i olika typer av media. Det är önskvärt att alla i
föreningen hjälps åt att få in fler medlemmar genom att sprida information och skapa intresse för
Golfjournalisternas verksamhet.
I rekryteringsarbetet finns nu också en uttalad ambition om en föryngring av styrelsen. Som ett led i
att lyckas med detta inleds också en föryngring av valberedningen med ett bredare kontaktnät än
tidigare.
Att anordna resor är också något som lockar intresse och det finns det flera lyckade exempel på. Det
kan röra sig om längre resor, men också kortare studieresor som de som gjorts till bland annat Gotland
2021 och Skaftö 2022. Styrelsen får fundera vidare över möjligheterna att arrangera fler resor i
framtiden.
I september 2022
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