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Bakgrund
IT-kommittén startades upp under 2017. Tidigare har klubben inte haft något eller någon som formellt haft
det samlade ansvaret för informationsteknologi i klubben.
Kommittén har i dag följande medlemmar: Kenneth Carlsson, Anders Ardemalm, Vivian Nilsson och KarlGustav Holmgren.
Styrelsen har gett kommittén i uppdrag att förvalta och utveckla teknik och användning av IT för att på
bästa sätt underlätta och stärka klubbens arbete och konkurrensmöjligheter. Följande ingår i kommitténs
ansvar:
Hemsida
Webbhotell
Facebook
Golfens IT-system (GIT)
Datorer
Golfterminal
Lokalt Nätverk
Internetanslutning
Datalagring/backup
Mjukvaror (program till datorer mm.)
Telefoni
Betalutrustning
Larm

Aktuell status
Förvaltningshandboken uppdaterad till version 1.1. Uppdatering av webapplikationer har genomförts så
att de är uppdaterade till senaste releaser. En kalender finns numera på hemsidan där aktuella aktiviteter
läggs in. Larmanläggningen har uppdaterats och byggts ut så att den täcker in den nya vagnhallen och
bagboden.

Plan för 2019
Arbetet med Förvaltningshandboken kommer att fortsätta. Vi kommer att komplettera och
förtydliga vissa delar, samt arbeta med att få en mer enhetlig design av de ingående delarna.
Extern och intern information är av stor vikt när det gäller klubbens övergripande mål. Att behålla
befintliga medlemmar samt öka medlemsantalet genom att få in nya medlemmar är viktigt för att
klubben skall utvecklas i rätt riktning. Här är Facebook och hemsida viktiga kanaler. Vi kommer att
arbeta för att utveckla dessa kanaler. För att få en större krets som läser om oss på digital medier är
det viktigt att ha en kontinuitet när det gäller nya inlägg. I vår plan ingår därför följande:
Facebook:
Vi skall ta fram en plan för hur vi skall använda Facebook. Syftet är att dokumentera rutiner och
kontaktvägar. Vi vill öka läsekretsen och få en större spridning och kommer därför att arbeta med

att få till följande:
Fler inlägg/ tätare intervall.
För att uppnå detta måste vi få till ett samarbete med kommittéerna. Vi vill ha kontinuerliga
inlägg om tävlingar. Vi vill ha inlägg före, under och efter tävlingar. Inlägg som informerar
om juniorverksamheten är viktigt och även seniorernas aktiviteter skall det skrivas mer om.
Vi kommer att arbeta för att få fler redaktörer som kan göra inlägg på sidan.
Beträffande banan är tanken att vi skall öka antalet inlägg. Målsättning är minst ett inlägg
per vecka under säsongen mars-oktober.
För att uppnå detta måste vi hitta personer som är intresserade och villiga att hjälpa till, samt
se till att de får behörighet som redaktörer.
Tävlingskommittén har under 2018 varit mycket aktiva med att skicka in underlag för
presentation på web och Facebook. Inlägg rörande banan har också ökat, men övriga
kommittéer måste komma med på ett bättre sätt under 2019.
Skapa event.
Vi skall bli bättre på att skapa event på Facebook när vi har tävlingar eller aktiviteter i
klubben.
Marknadsföring.
Att köpa marknadsföring via Facebook ökar spridningen av våra inlägg och är ett
förhållandevis billigt sätt att öka antalet personer som nås av informationen.
Vi har under 2018 testat att marknadsföra vissa inlägg och konstaterat att det påverkar
spridningen rejält. Planen är att öka antalet marknadsförda inlägg till minst 10 under 2019.
Att försöka påverka våra medlemmar att i större utsträckning dela våra inlägg är också ett
mycket effektivt sätt att öka antalet som nås av informationen.
Hemsidan:
För att öka intresset för hemsidan har vi under 2018 fått in fler och större reportage från tävlingar
och evenemang på klubben. Här får vi ge en eloge till Tävlingskommittén. Målet för 2018 var att
publicera nyhetsinlägg från minst 90% av de tävlingar som anordnas på klubben. Detta mål har vi
uppnått. För 2019 ökar vi målsättningen till 100%. Vi måste förbättra samarbetet med övriga
kommittéerna när det gäller informationsspridning. Vi vill att informationsansvariga skall utses vid
alla aktiviteter som kan intressera befintliga eller presumtiva medlemmar samt samarbetspartners.
Målsättningen för 2018 med att få in en kalender på webben är genomfört och klart. Vi arbetar
vidare med rutiner för uppdatering av kalendern.
Vi tycker även att det vore intressant att ha en sida med historik över klubben utveckling. Vi firade
ju jubileum 2017 och att med bilder och lite text beskriva klubbens utveckling under dessa år tror vi
kunde vara trevligt och kanske stärka klubbkänslan ytterligare. Målet för 2019 är att vi påbörjat
detta arbete.
Vi ser också att vi skulle vilja lägga in filmer som beskriver banan och respektive hål. Kanske
genom filmer tagna från drönare. Detta skulle vara ett bra sätt att visa upp och marknadsföra vår
fina bana. Detta ingår i planen för 2019.

Medlemsbrevet:
Medlemsbrevet är en viktig kanal för information internt till våra medlemmar, men även till våra
samarbetspartners. Vi skickar idag ut medlemsbrevet via epost till samtliga medlemmar som har en
registreras epostadress i GIT samt till våra samarbetspartners. Vi kommer att arbeta för att göra
breven ännu intressantare. För att nå detta måste vi få ännu bättre samarbetsformer med övriga
kommittéer. Målsättningen är att 60% av de som finns på sändlistan skall öppna och läsa brevet.
Vi har under 2018 legat på mellan 57 och 68%.
Generellt för marknadsföring och information via digitala medier gäller det att hela tiden ha koll på
vilka tekniska möjligheter som finns. Kommittén kommer att sträva efter att kontinuerligt hålla sig
uppdaterade inom området.
Golfens IT-system:
Golfens IT-system utvecklas kontinuerligt av Svenska Golfförbundet. Här håller vi oss uppdaterade
och skall se till att behövlig information sprids inom klubben. Det gäller inte minst för tävlingsverksamheten. Viktigt är också att de medlemmar som skall ha tillgång till systemet får rätt
behörigheter. Under våren 2018 anordnades utbildning av nya användare i GIT-tävling. Ytterligare
utbildningsinsatser görs under 2019 om Tävlingskommittén så önskar.
Datorer och Nätverk:
Vi har under 2018 köpt in en ny bärbar dator avsedd för tävling och administration. Vi kommer
under 2019 att uppdatera klubbens övriga datorer med modernare programvara. Licenser för detta
finns. I planen finns även att uppgradera vårt nätverk med en ny router för att förbättra räckvidden
av WiFi. Vi har idag inte access i hela klubbhuset. Detta kommer att ske under 2019 eller 2020
beroende på ekonomin.

