Motion
Bakgrund
Golfens nuvarande IT system lanserades 2004. Systemets databas har
uppdaterats kontinuerligt och är i bra teknisk form. Det som dock inte har
hängt med är användarvänligheten och designen för användaren på klubben.
Systemet Golfens IT är helt enkelt inte modernt. Dessutom behöver vi utveckla
funktioner och användarvänligheten för golfarna.
Tekniken som nu kommit fram på marknaden från Sweetspot, Golfers och
Ontee är bra men är utom vår kontroll idag. Naturligtvis vill dessa företag tjäna
pengar på oss klubbar. Dessa företag har idag utvecklat bokningsappar och har
direkt eller indirekt tillgång till våra databaser. Detta utan klubbars vetskap
eller godkännande. Detta tror vi på sikt kan komma att drabba oss klubbar
ekonomiskt. Vi ser likheter som finns i hotel/restaurang branschen där det nu
har gått så långt att Visita (intresseorganisation för Svenska bransch och
besöksnäringen) har stämt Booking.com för att de dikterar priserna.
Kostnaden för hotell/restaurang för varje bokning ligger i snitt på ca 15% av
bokat värde. Våra farhågor är att dessa utomstående även företag kommer
även att ta betalt för medlemsbokningarna även om de idag säger att det
endast gäller gästbokningar. Avtal kan ändras och företagen vill naturligtvis
tjäna pengar och få tillbaka satsade investeringar.
När samhället blir alltmer digitalt måste golfen vara i takt med samhället. Dvs vi
måste själva leda utvecklingen för att ha kontrollen över vår egen verksamhet
och kostnaderna. Det är också av stor vikt att vi äger vår egen kund. Tappar vi
kontrollen över kunden så tappar vi initiativet till att leda vår egen utveckling.
Digitaliseringen och ny teknik ger dom möjligheter och ”kunden” kräver
konstant högre kvalitet och bekvämlighet.
En trolig uppskattning av ett nytt Golfens IT skulle kunna kosta ca 30mkr enligt
uppgift från oberoende företag.
Förslag/Yrkande
-Vi föreslår att SGF tillsätter en projekt/referensgrupp likt ”Git-rådet” där det
skall ingå kompetenser från SGF/GIT och landets golfklubbar.
Dess uppgift är att ta fram förslag på framtida IT-system/appar.
Säkerställa att rätt beslut tas utifrån vad vi klubbar har för önskemål och behov

-Vi föreslår att vi inför 2018 gör en engångsinsats genom att höja GIT-avgiften
med 70kr/spelare så att vi får in nödvändigt kapital för utveckling av ett nytt
system.
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