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FS Slutrapport med anledning av:

Verksamhetsrevisorernas rapport 2012
Rekommendation:
att FS axlar ansvaret för att intensifiera informationen om samverkansprocessen till
klubbarna samt stödjer distrikten ytterligare i deras arbete att vara drivande och stödjande i
samverkansprocessen
Åtgärder:
Frågan är överförd till revisionsrapport för 2013 och rapportering avslutas här.
Status är: överfört till 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
FS och GS säkerställer att relevant information når till klubbarna
Åtgärder:
Frågan är väldigt svår då kommunikation bygger på att både sändare och mottagare är
intresserad. SGF försöker hela tiden anpassa kommunikation så att det passar klubbar och
distrikt, men mycket bygger på funktionärsregistret i GIT. Detta finns som en revisionspunkt
för 2013 som vi hänvisar till. För övrigt anser FS att frågan är besvarad.
Status är: klart
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att noggrant följa resultaten av juniorsatsningen och pröva möjligheterna att genom
ytterligare information till distrikt och klubbar tillföra projektet nödvändig stimulans
Åtgärder:
FS tycker att juniorsatsningen i stort är framgångsrik. Allt bygger på att klubbar och distrikt
är intresserade, och där finns det stora skillnader. I skrivande stund har 136 klubbar gjort
verksamhetsplaner i samarbete med en juniorkonsulent och ytterligare 54 klubbar har inlett
arbetet. Man kan diskutera om upplägget att använda medel från idrottslyftet är bra, men
resurserna är redan begränsade och upplägget har visat sig fungera bra i många delar av
Sverige. Nu går vi mot slutet av denna period av idrottslyftet och en ny programperiod gäller

för tiden 2015-2018. SGF avser då att justera upplägget med juniorkonsulenter, men utan att
överge de klubbar som nu kommit igång med verksamhet. Frågan finns också på
revisionsrapporten för 2013, men i denna revision anser FS punkten vara avslutad.
Status är: klart
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att genomföra konkreta åtgärder för att realisera den prioriterade satsningen på kvinnors
delaktighet i golfen, såväl som spelare som beslutsfattare
Åtgärder:
Frågan har diskuterats under flera år, utan att någon verksamhet konkretiserats. FS är
medvetna om detta och har nu initierat ett arbete, men sent. Rekommendationen
återkommer i revisionen för 2013 frågan överförs därför dit.
Status är: överfört till 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att FS utvecklar karriärstegar för såväl domare som tävlingsledare
Åtgärder:
Genomfört och rapporterat.
Status är: klart
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att FS fastställer vilka förbunds- och distriktstävlingar som ska ledas av ”licensierade”
tävlingsledare och domare.
Åtgärder:
Pågår som en del av uppdateringen av spel och tävlingsverksamheten.
Status är: överfört till 2013

