Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 7.1.2021
Paikka

Etäkokous (Teams)

Läsnä

Toni Turkkila
Irma Hujanen
Tero Karvinen
Elina Metsi
Katja Rääpysjärvi
Hannu Savola
Ossi Sorjonen
Marika Taitokari
Johanna Väkeväinen

Puheenjohtaja
Ladykapteeni
Kilpailutoimikunta
Golfin vetovoima
Juniorit
Talous
Kapteeni
Markkinointiviestintä ja tiedotus
Sihteeri

Teemu Eerola

IG Oy Imatra tj

Jäsenasiat
- Jäsenmaksulaskut pyritään lähettämään tammikuun loppuun mennessä.
Vastuualueet
* Toimintaohjeen päivitys
- Käytiin läpi ja editoitiin Tonin uusimaa toimintaohjetta kohta kohdalta (edellinen oli vuodelta 2018).
-- Matkustussäännön kilometrikorvaus muutettiin 0,25 €:ksi (ennen 0,20 €).
-- Seuratoiminta on nimetty ”Golfin vetovoimaksi”, vastuuhenkilönä Elina Metsi. Vetovoimalla tarkoitetaan uusien
potentiaalisten jäsenien hankintaa ja nykyisten jäsenien tyytyväisyyden kehittämistä.
-- Tiedottajan toimenkuva vaihdetaan, uusi nimike on ”Markkinointiviestintä ja tiedotus”. Tavoitteena on panostaa
aiempaa enemmän kohdennettuun viestintään. Vastuuhenkilö Marika Taitokari.
- Toimintaohje viimeistellään hallituksen seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen se julkaistaan kotisivuilla.
* Seuratoimijapäivä 16.1.2021
- Golfliitto järjestää seura-aktiiveille suunnatun seuratoimijapäivän etäyhteyden kautta lauantaina 16.1.2021.
* Mini-Bermuda
- Sähköinen tiedotuslehti Mini-Bermuda pyritään julkaisemaan helmikuun puolivälissä.
*Juhlavuoden suunnittelu
- 15.5.2021 tulee kuluneeksi 35 vuotta seuran perustamisesta. Päätettiin pitää koko vuosi 2021 juhlavuotena.
- Järjestetään juhlakisa.
- Juhlavuoden logo esitellään helmikuun Mini-Bermudassa. Logoa hyödynnetään muutenkin markkinoinnissa ja
viestinnässä.
- Suunnitteilla on historiikkivideo sekä yksittäisiä julkaisuja someen. Tätä varten tarvitaan materiaalia: vanhoja lehtiä,
kirjeitä, viestejä…
* GolfBox/NexGolf
- Golfpiste on päättänyt sopimuksen Golfboxin kanssa. Golfpiste hoiti Golfboxia käyttävien kenttien asiakaspalvelun.
Sopimuksen päätyttyä asiakaspalvelu siirtyy Tanskaan, joten sen palvelut olisivat jatkossa tarjolla vain englanniksi.
- Lähes kaikki Suomen golfyhteisöt ovat siirtymässä NexGolfin asiakkaiksi, vain noin 5 kenttää jäisi GolfBoxin käyttäjiksi.
- Imatran Golf on siirtymässä NexGolfin käyttäjäksi. Siirtymisen pitäisi olla suhteellisen kivutonta. Jäsennumerot säilyvät
entisellään, sähköpostiosoitteet siirtyvät sellaisinaan, kilpailuajan- ja vieraspelaajavaraukset voi tehdä mobiililaitteella.
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* Kirjanpitäjän valinta
- Tilitoimisto MIKSA-TILI Oy valittiin seuran uudeksi kirjanpitäjäksi.
* Pelaaja Ensin –kysely
- Olimme aikanaan kyselyn pilottikenttä. Viimeksi sama kysely on tehty meillä vuonna 2017. Toteutetaan kysely tänä
vuonna toukokuussa /heinäkuussa/syyskuussa yhdessä IG Oy Imatran kanssa.
* Hankehakemuksen tilanne
- Kaksivuotinen (2021-2022) Leader-hankehakemus golfseuran elinvoimaisuuden kasvattamiseksi, toiminnan
nostamiseksi uudelle tasolle ja seurakehittäjän palkkaamiseksi on edelleen tekeillä.
* Oy:n henkilöstön kanssa käydyn palaverimuistion (12.11.2020) läpikäynti
- Paikalliseen Intersportiin ollaan oltu yhteydessä logovaatteista.
- Immalanjärven rantapusikon raivausprojekti terassin edestä on periaatteessa ok kaupungin puolesta. Työvoiman
saannista (työllistettävät) ei tässä vaiheessa ole varmuutta.
- Naisten pukuhuoneen toisen vessan rakentaminen alkaa maaliskuussa.
Ajankohtaista
- Katja Rääpysjärvi on junioritoimikunnan uusi puheenjohtaja
- Senioritoiminnan vetäjää etsitään. Hakuilmoitus kotisivulla, julkaistaan myös Facebook-sivuilla.
- Kilpailukalenteri on työn alla.
- Päivitetään uuden hallituksen yhteystiedot kotisivulle. Kapteeninimikkeet muutetaan liiton käytännön mukaisiksi:
”ladykapteeni” ja ”kapteeni”.
- Ukonniemi Areenan harjoitusvuorot alkavat 10.1.2021. Korona aiheuttaa rajoituksia: noudatetaan THL:n ja Golfliiton
ohjeistuksia = suositus maskin käyttöön ja max henkilömäärä 20. Pallojen keruu käsineet käsissä. Tiedote kotisivuille.
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