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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Yleistä
Yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi vahvisti entisestään FGMA:n roolia yhtenä golfin kehittäjänä
golftoimialalla Suomessa. SGL :n 126 : sta jäsenyhdistyksessä 80 prosentilla on FGMA : n jäsen
toiminnanjohtajana, joskin kaikilla golfseuroilla ei ole päätoimista toiminnanjohtajaa.  FGMA johdossa
järjestettiin vuoden 2007 toimialapäivät. Yhdistyksen strategia tarkistettiin ja se lähetettiin lausunnolle
jäsenistölle. PRH hyväksyi 13.3.2007 vuoden 2004 syyskokouksessa muutetut yhdistyksen säännöt.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 11 % ollen vuoden lopussa 137. Näistä  3 on kunniajäsentä, 2  kannatus-,  113
varsinais- , 3 ehdokas-   ja 16 seniorijäsentä. Yhdistykseen liittyi kauden aikana 20 uutta jäsentä.

Toimihenkilöt
Kaudella puheenjohtajana on toiminut Rauno Pusa Vantaalta ja hallituksen varapuheenjohtajana Staffan
Tuomolin Vuosaaresta, sihteerinä ja rahastonhoitajana Ilkka Ulander Talista ja muina jäseninä Arja Byman
Messilästä, Markku Ignatius Lohjalta, Jukka Nikkanen Lahdesta, Jari Parikka Kokkolasta, Jan Ruoho
Vierumäeltä, Viivi Sirkeinen Paltamosta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Maaliskuun alusta alkaen
yhdistykselle palkattiin osa-aikainen toiminnanjohtaja, jona toimii Helsingin Golfklubin toiminnanjohtaja
Ilkka Ulander.

Vuosikokoukset
Kevätkokous pidettiin Helsingissä 13.4. ja siihen osallistui 27 jäsentä. Kokous kutsui Outi Kuntun
kunniajäseneksi. Syyskokous pidettiin 28.11.2007 Helsingissä ja siihen osallistui 43 jäsentä. Syyskokouksessa
hyväksyttiin toimintasuunnitelman osana yhdistyksen liittyminen Club Managers Association of Europe
(CMAE) liitännäisjäseneksi.

Koulutus
Ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvan Suomen Urheiluopiston kanssa solmittiin yhteistyösopimus.
Tämän tuloksena laadittiin golfjohtajan sertifioituun tutkintoon tähtäävä Golfjohtajan koulutusohjelma, jonka
sisään rakennettu yrittäjän ammattitutkinto saa valtion tukea.

Laajat toimialapäivät ”Suomen golfin tulevaisuus” järjestettiin 1.-2.2. Haikon kartanossa yhteistyössä FGA: n,
GOTA: n PGA: n, SGKY :n ja SGL: n kanssa. Toimialapäiville osallistui 150 henkeä. Viisi luennoitsijaa oli
ulkomaalaisia.

FGMA :n syysseminaarissa teemana oli Hyvinvoivan golfyhteisön kulmakivet. Seminaarin osallistui
ennätysmäärä jäseniä, yhteensä 47 henkeä.

Yhteistyö
FGMA on edustettuna useassa Suomen Golfliiton toimikunnassa. Yhteistyötä Amerikan ja erityisesti
eurooppalaisiin järjestöihin syvennettiin sekä tehtiin yhteistyösopimus CMAE :n kanssa. Yhteistyötä muiden
golftoimialan yhteisöjen kanssa kehitettiin sopimalla parittomina vuosina järjestettävistä toimialapäivistä.

Tiedotus ja imago
Golfjohtajan tehtävien tunnettavuuden parantamiseksi toteutettiin tiedotussuunnitelma, jonka osana julkaistiin
mm. neljä artikkelia Suomen Golflehdessä.

Muu toiminta
Yhdistyksen mestaruuskilpailut pidettiin syyskuussa Kurk Golfissa. Mestaruuden voitti Pekka Ahtola.
Taloudellinen tutkimus tuotettiin kahdessa osassa. Tutkimuksen toiseen  osaan osallistui ennätysmäärä, 69
golfyhteisöä. Jo perinteiseksi muodostunut syysopintomatka tehtiin täällä kertaa Kapkaupungin ympäristöön
yhteistyössä paikallisen sisarjärjestön CMASA:n kanssa.

Talous
Yhdistykselle kehitettiin kaksitasoinen sponsorimalli. Yhdistyksen taloudellinen tila on tyydyttävä ja kuluneen
vuoden ylijäämä on 5.943,63,- euroa. Hallitus ehdottaa tilikauden ylijäämän jättämistä voittovarojen tilille.

Hallitus
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