Välkomna!
REDOVISNING AV JÄMFÖRELSE SWEETSPOT OCH MINGOLF/GIT

Återblick

Med anledning av
motioner om avskaffande
av Sweetspot
Några klargöranden
u

Sweetspot är inte bara en bokningsapp.
Det är ett affärssystem och ett
arbetsverktyg för personalen.

u

Kostnaden 2020 för Sweetspot blev 150
000 kronor och inte 225 000 kronor.

u

Det påtalas i en av motionerna att
föreningar inte får dra av moms, vilket är
korrekt. Redan nu finns funderingar hos
styrelsen att starta ett driftbolag för att
möjliggöra avdrag för moms. Detta pga
av våra stora framtida investering i
bevattningssystem samt att vi belastas
med 25% moms på alla utgifter vi har.

Jämförelse av Mingolf/GIT
och Sweetspot
u

För att ta det bästa beslutet för Hammarö GK
vill styrelsen göra en fullständig jämförelse av
båda systemen under säsongen 2021.
Resultatet av jämförelsen kommer att
presenteras på ett separat möte i god tid
innan höstmötet.

u

Sweetspot är informerade. Vi hanterar frågan
med uppsägning och tar inget beslut förrän
höstmötet.

u

Gruppen som ska leda arbetet med
jämförelsen som ska ligga till grund för beslut,
kommer att bestå av en representanter från
klubbledning, styrelse och medlemmar.

Upplägg av jämförelse
Ø Ett dokument tas fram där olika delar isystemen betygsätts och kommenteras. Tillägg
och ändringar kan komma att föras in under arbetets gång.
Ø Områden som ska belysas är
Ø Bokning
Ø Hemsida
Ø Reception
Ø Administration och ledning
Ø Samarbetspartners
Ø Framtida utveckling
Ø Övrigt
Ø Till varje område finns delområden som ska belysas, se exempel
Ø Förutom att titta på funktionerna så måste det också belysas vad som är viktigt för
medlemmar, styrelse, ledning och personal samt vilka behov som finns i framtiden.
Ø Viktning kommer också att ske av betygssättningen då vissa funktioner är viktigare en
andra.
Ø Vi bör också ha kontakt med golfklubbarna Karlstad, Sommarro och Bryngfjorden.

Arbetet med jämförelsen

Projektmedlemmar och -upplägg
u

Projektmedlemmar
u

Jörgen Lindahl, styrelse

u

Thomas Hallgren, styrelse

u

Maria Söderqvist, styrelse

u

Hans Eriksson, shop och reception

u

Susanne Edman, medlem

u

Peter Jonsson, medlem

u

David Klevmarken, medlem

u

Lars Järner, Banchef

1.

Uppstartsmöte innan semestern

2.

Tre grupper:
1.

Bokningsapp (Maria Söderqvist, Peter
Jonsson)

2.

Samarbete Partners, Administration och
ledning, framtid (Jörgen Lindahl, Lars
Järner, Susanne Edman)

3.

Hemsida/widget, Reception, Övrigt
(Thomas Hallgren, David Klevmarken,
Hans Eriksson)

3.

Avrapportering och rekomendation till
övriga projektmedlemmar, ledning och
övrig styrelse i samband Styrelsemöte
oktober. Eventuellt bjuds Bengt Rydahl
och Claes Helgesson in.

4.

Medlemsinformation innan Höstmöteti
slutet av november

Tidplan
u

Demonstration Min Golf 2021-08-19

u

Styrelsemöte 2021-11-15

u

Demonstration Sweetspot 2021-08-30

u

u

Utvärdering

Presentation av jämförelse för
medlemmar 2021-11-16

u

Halvtidsavstämning 2021-09-13

u

Höstmöte 2021-11-30

u

Presentation av jämförelsen för
styrelse mm 2021-09-27 samt beslut
att säga upp avtalet med Sweetspot
för omförhandling

u

Nytt avtalsförslag från Sweetspot

u

Utvärdering och ny rekommendation
till styrelsen 2021-11-08

Vad har gruppen kommit fram till?

Bokningsappar – liknande utseende
App i Iphone

Min Golf

Sweetspot

Forts bokningsapp
Sweetspot
+ Direktkommunikation med medlemmar och gäster
+ Rabatter, exempelvis Karlstadklubbar
- Måste lägga in golfvänner på nytt
- Ej Hcp-registrering
- Norrmän och danskar

Min Golf
+ Golfvänner klara
+ Registrera hcp funkar
+ Golf gamebook kan köras
- Endast rabatt om traditionell prissättning

Hemsida
MinGolf
u

u

Plottrig och otydligt på hemsidan.
När man klickar flyttas man dock
över till Min Golf som är mycket
tydligare.
Bokning fungerar efter inloggning
på GIT/MinGolf.Grafisk design är
dock inte ett plus här.

Sweetspot
u

Bokningslänk på hemsidan som
kan utformas som vilken länk som
helst

u

Vid tryck på länken flyttas man till
Sweetspots webbokning. Dock
måste man ha ett konto.

Samarbete partners (Sponsorer,
hotell)
u

Båda har särskilda lösningar som kan utnyttjas bättre

u

Oavsett lösning måste vi bli bättre på att utnyttja tekniken

Reception
MinGolf/GIT
Bokning
Avbokning

Är ganska enkelt att jobba med men ger
en sämre överblick. Lite krångligt med
bilar
Fungerar bra

Sweetspot
Enkel bokning och ger en bra överblick
Lite krångel om bokningsägare bokar av
men det går att lösa enkelt

Ta betalt

Betalning sker i annat system, men
markering av betalning är lätt

Enkelt och lättanvänt för den som står i
reception

Support

Finns den

Utmärkt med snabba svar

Administration och ledning
Min Golf

Sweetspot

u

Viss statistik via Players 1st

u

Enkelt att lägga ut speltider

u

Kan hämta ut data som bearbetas
i Excel

u

Stark funktion för
efterfrågebaserad prissättning

u

Gästundersökning via Players 1st

u

u

Vi har inget val och måste betala
för systemet

Starkt stöttning för att utnyttja
systemet för utveckling och
prissättning

u

Kostnad 2021, 58 tkr

u

Stort plus för
uppföljningsmöjligheter

u

Dyrt, 225 tkr-sponsring 60 tkr 2021

Påverkan och framtid
MinGolf/GIT
u

Jättesystem där man måste ta
hänsyn till hela Golfsverige

u

Utveckling har legat nere flera år

u

Ny organisation som kommer att
skapa förändring de kommande
åren

Sweetspot
u

Många förbättringar på gång

u

Tillsammans med övriga
Karlstadklubbar har vi stor
påverkan

u

Ekonomi?

Arbetsgruppens rekommendation
till styrelsemöte den 27/9-2021
u

Gör gemensam sak med Karlstad GK, Bryngfjorden GK och Sommaro GK och
säg upp avtalet för omförhandling
u

Sweetspot har många fördelar men det var delade meningar om nyttan uppväger
kostnaden och att det kan ta långt tid innan klubben kan ta tillvara nyttan.

u

Personalen föredrar Sweetspot för att det är enklare att arbete med och det finns en
bra support

u

En stor fördel med Sweetspot är rådgivningen vi erhåller från Per Svensson. Denna del
bör vara en del i ett nytt avtal och kvantifieras.

u

Vi har idag stor möjlighet att påverka systemet tillsammans med de andra klubbarna.

u

Vi ska ha samma system som de andra klubbarna i Karlstadområdet

u

Sweetspot kan idag inte hantera norrmän och danskar vilket bör rättas till

u

Om vi inte hittar en lösning med Sweetspot får vi göra en nystart med MinGolf/GIT. Det
finns många delar som är likvärdiga och som vi inte utnyttjar.

u

Ny ledning hos MinGolf/GIT bör göra att utvecklingen tar fart igen.

Nytt avtalsförslag från Sweetspot
u

Vi har fått ett mer attraktivt pris

u

Flera förbättringar

u

u

Simulatorbokning

u

OnTag, vilket medger HCP-justering

u

PRO-bokning

u

Rangebokning

u

NoShow-spärr vid missad ankomstregistrering

Säkerställ rådgivning

Rekommendation från arbetsgrupp och
styrelse till Höstmöte 2021-11-30

u

Teckna nytt ettårsavtal med Sweetspot

u

Förutsättning att alla Karlstadklubbar också gör det

u

Styrelse och ledning får göra ny bedömning inför 2023

Sweetspot är inte bara en bokningsapp utan det är ett system som stöttar
många delar av klubben och anläggningens behov inom administration
och ledning. Personalen föredrar Sweetspot framför MinGolf/GIT
Gruppen menar att det är viktigt att personalens önskan tillgodoses.

