
Kuriren höst 2020 
 
Vision 50/50 
 
Efter att ha varit tvungna att pausa arbetet med Vision 50/50 pga Corona träffades vi 
återigen i början av oktober. Glädjande nog kunde vi konstatera att mycket positivt har hänt 
under tiden, både vad gäller klimatet på klubben och jämställdheten. Det här att saker 
händer bara för att man börjar vrida och vända på problemen och uppmärksamma 
frågeställningarna är en viktig del av utvecklingsprogrammet. Vi har satt igång dialogen även 
om vi fick skjuta på arbetet med att ta fram en handlingsplan. 
 
Utvecklingsprogrammet Vision 50/50 startade under våren 2019 på Djursholms Golfklubb. 
Målet är att vi skall få ett mer jämställt och inkluderande klimat på vår klubb. När vi 
tvingades pausa arbetet under våren 2020 hade vi börjat sammanställa 
problemformuleringar utifrån alla de spaningar som gjorts av deltagarna (medlemmar och 
personal) samt utifrån svaren på kulturenkäten som gjorde i augusti 2019. När vi nu sågs i 
början av oktober gjorde vi en repetition av vår träff i februari för att i grupper diskutera och 
formulera problem. Ett knepigt men intressant arbete med många givande samtal. 
Spaningarna handlar mycket om stämningen på klubben och på banan och om hur vi ordnar 
tävlingar, aktiviteter och grupperar oss på ett sätt som inte är så inkluderande som vi skulle 
önska. 
 
Problemformuleringarna leder sedan fram till klubbens mål och en handlingsplan. Arbetet 
med den kommer att starta i november och detta görs av Styrgruppen som består av 
ordförande, klubbchef, sportchef, banchef, en representant vardera från valberedningen och 
damkommittén samt förändringsledaren. 
 
Inför 90-årsjubileet 2021 ser vi fram emot att vara en ännu mer välkomnande och 
inkluderande klubb där vi gemensamt arbetar för att skapa trivsel och en positiv utveckling. 
Det ska vara roligt och attraktivt att spela golf och vistas på Djursholms Golfklubb. 
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