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FS slutrapport med anledning av:

Verksamhetsrevisorernas rapport 2013
Rekommendation:
att FS fortsatt axlar ansvaret för att intensifiera informationen om samverkansprocessen till
klubbarna samt stödjer distrikten ytterligare i deras arbete att vara drivande och stödjande i
samverkansprocessen. överfört från 2012
Åtgärder:
Frågan om samverkansprocessen är central, då GDF utgör länken mellan GK och SGF i många
frågor. Erfarenhetsmässigt fungerar det dock väldigt olika runt om i Golfsverige, från väldigt
bra till väldigt dåligt. Skillnaderna har nog alltid funnits utan att problemtiken åtgärdats, men
då förväntansbilden är att GDF ska klara detta så måste frågan adresseras.
FS initierade därför en diskussion vid beredningsmötet i februari 2014 om GDF:s roll och vad
organisationen kan förvänta sig att GDF gör. Diskussionen utmynnade i att Golfen Hus nu
jobbar med en dokumentation som ska samla allt som GDF på olika sätt är delaktiga i, vill
vara delaktiga i eller borde vara delaktiga i. Ett slutförslag presenteras i augusti 2015 baserat
på tidigare diskussioner.
När det gäller den övergripande planeringsprocessen är det FS uppfattning att samverkan nu
har större möjligheter att fungera med den två-åriga planeringsprocessen och FS anser
därför att denna rekommendation är avklarad.
Status är: klart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att genomföra konkreta åtgärder för att realisera den prioriterade satsningen på kvinnors
delaktighet i golfen, såväl som spelare som beslutsfattare. överfört från 2012
Åtgärder:
Projektplanen för Vision 50/50 beslutas i FS den 28/5, och projektet som omfattar tiden
2014-2020 startar därefter. FS hänvisar fortsatt till projektets aktiviteter och rapporter.
Status är: klart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekommendation:
att ett introduktions- och utbildningsprogram utarbetas för att användas för introduktion av
nya styrelsemedlemmar i klubb- och distriktsstyrelser.
Åtgärder:
SGF erbjuder sedan några år en introduktionsdag för nya GDF-ordförande i Golfens Hus i
samband med Beredningsmötet i februari. Aktiviteten är bra men på inget sätt tillräcklig.
Nu pågår ett arbete enligt den först punkten i verksamhetsrevisionen att dokumentera
GDF:s roll och ansvar. FS menar att det är avgörande att först prioritera en diskussion om
GDF:s roll och ansvar innan det är meningsfullt att utveckla en mer genomarbetad
introduktion. FS avser därför att tillsvidare avvakta i frågan.
Status är: överförs till 2014, där revisionspunkten återkommer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att förstärka marknadsföringen av juniorlyftet och juniorkonsulentverksamheten för att få
fler klubbar utveckla verksamhetsplaner för juniorverksamheten.
Åtgärder:
Rekommendationen ligger helt i linje med verksamhetsplanen där man under punkten 2.1.3
(Juniorkonsulent verksamhet) kan läsa att Juniorkonsulenternas arbete med klubbarna är en
del i Idrottslyftet och målet är att minst 200 klubbar har gjort och jobbar med en
verksamhetsplan för sin juniorverksamhet. SGF jobbar nu med planläggningen för 2015 och
där ligger bl.a. verksamhet i förhållande till ny period för idrottslyftet 2015-2018. Det är nu
FS uppfattning att juniorarbetet sköts på ett tillfredsställande sätt och att
rekommendationen därför får anses vara avklarad.
Status är: klart
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att GDF styrelserna gör enkätsvaren tillgängliga för klubbarna samt analyserar svaren och i
samverkan med klubbarna skapar åtgärder för att förbättra svagheter och brister.
Åtgärder:
Revisionspunkten är en GDF-fråga, men FS är intresserad av utvecklingen och frågan
diskuterades vid GDF-Erfa träffen i augusti.
Status är: klart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekommendation:
att FS uppdrar åt GDF att stödja klubbarnas inrapportering av funktionärer i GIT.
Åtgärder:
SGF gjorde en kraftsamling tillsammans med GDF i frågan redan 2012, men erfarenheten är
att registrets kvalité nu försämrats då många befattningshavare bytts ut de senaste två åren.
Vi behöver därför gemensamt göra en ny ansträngning i frågan och FS adresserade frågan
vid GDF-erfa träffen i augusti. Frågan kommer också att återkomma löpande i olika
sammanhang i SGFs kommunikation: klart
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att uppmana GDF att inrätta en befattning som ideell miljösamordnare.
Åtgärder:
FS vill även här hänvisa till diskussionen om GDF:s roll och vad organisationen kan förvänta
sig att GDF gör. För övrigt är det FS uppfattning att detta är en fråga för GDF varför frågan
utgår i denna redovisning
Status är: klart
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekommendation:
att FS initierar en utvärdering av Verksamhetsrevisionen.
Åtgärder:
FS beslutade vid styrelsemötet 28/5 att utvärdera av verksamhetsrevisionen enligt FMbeslut 2011-04-16. Verksamhetsrevisionen diskuterades därför vid GDF-erfa mötet i augusti
med resultat att funktionen uppskattas och att revisorerna gör ett gott arbete.
Status är: klart
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekommendation:
att FS fastställer vilka förbunds- och distriktstävlingar som ska ledas av ”licensierade”
tävlingsledare och domare. överfört från 2012
Åtgärder:
Spel- och tävlingsavdelningen i Golfens Hus har jobbat mycket målmedvetet med att
uppdatera en rad regelverk och utbildningar när det gäller domare och tävlingsledare samt
att klara ut hur uppdrag ska fördelas etc. Målet är att fastställa en helhetsbild vad gäller vilka
förbunds- och distriktstävlingar som ska ledas av licensierade tävlingsledare och domare
under 2014.
Status är: överförs till 2014, där revisionspunkten återkommer

