
Idrefjällens Golfklubb 
 

Årsmöte 20120219 
 
Kulturhuset, Idre 
 
§ 1 Inledning och mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och lämnade över till Fredrik 
Litzén som informerade om; 
Olympiagolfen, en poängbogey tävling som pågår hela säsongen över hela landet. 
Överskottet av anmälningsavgiften går till en satsning mot OS 2016. 
Handikap 54, man går tillbaka till det gamla systemet.  
Grönt kort kursen, har förändrats och upplägget ser annorlunda ut. 
 
Lennart Hjelm förklarade mötet öppnat. 

  
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängd tillika närvaroförteckning fastställdes. 
 
§ 3  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 De närvarande godkände att mötet utlysts på rätt sätt. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Lennart Hjelm valdes till ordförande för mötet och Josefin Norell till sekreterare. 
  
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet 
 Lotta Holmgren och Fredrik Litzén valdes till att justera protokollet. 
  
§ 7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 I motsats till den nedåtgående trend som råder i Golfsverige, så har Idrefjällens 

golfklubb ökat med sex medlemmar under 2011, förteckning över medlemmar enligt 
bilaga, sid 14. En del förändringar har gjorts under senare del av 2011 och styrelsen 
arbetar nu med att förbättra och vidareutveckla dessa förändringar. En 
jubileumskommitté har startats med fokus på det kommande 20-års jubileumet. En 
golfvecka är inplanerad till vecka 30 med sex stycken tävlingar måndag till lördag. 
Extra krut kommer framöver att läggas på hemsidan och Idrefjällens golfklubb finns 
även på facebook.   

  
 
§ 7b Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 
 Kassör Mikael Dahlström redogjorde resultatet för räkenskapsår 2011. Det 

konstaterades att det återigen varit ett tufft år. Till trots kan vi se ett förbättrat 
resultat mot 2010, då vi hade ett underskott på 108 186,89 kr. 2011 landar vi på 
minus 13 154,68 kr. Balans och resultatrapport finns att ta del av som bilaga på sidan 
7-10. 



Idrefjällens Golfklubb 
 
 En fråga kom upp angående 6550 konsultarvoden, denna post avser det arbetet 

Fredrik Litzén gör i form av juniorträningar etc. 
 
 Golfklubben betalar en avgift per medlem till Svenska golfförbundet varje år, denna 

avgift är densamma oavsett om det är ett 500-kronors medlemskap eller en fullvärdig 
medlem.  

 
§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret 
 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes 
 
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
Fastställdes att föra över årets resultat på kommande år. 

 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 Styrelsen beviljades ansvarfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
§11 Fastställande av årsavgift för 2012 

Styrelsens förslag på att höja medlemsavgift senior A och B till 3000 kr permanent 
godtogs. 
 
Förslag till fortsatt städlån godkändes. 

 
§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- 

och räkenskapsåret 
 Kassör Mikael Dahlström gick igenom budgeten för 2012, bilaga sid 12. Där man 

räknat med ökande intäkter på startavgifter i samband med jubileumsvecka och fler 
tävlingar. Fler tävlingar ger samtidigt ökade kostnader. Men med hopp om en bra 
bana efter två sämre år, ökar antalet sugna golfspelare/medlemmar ger en budget i 
balans. 

 
§13 Val av: 

- Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år valdes 
Lennart Hjelm. 

- Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes Josefin Norell och 
Trond Lia. 

- Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 
ett år valdes Lisbeth Nymoen, Jan Olsson och Agneta Martinsson. 

- Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år valdes Kerstin Eriksson 
och Margareta Häggberg till revisorer och Bengt-Göran Larsson och Anna Lia 
till revisorssuppleanter. 

- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Mari Sponberg och 
Alf Johansson. 

 
Valberedningens förslag godkändes. 

 
§14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 



Idrefjällens Golfklubb 
 
§15 Golfstiftelsen informerar 

Greenkeeper Martin Westblad informerade om banans skick. Snön som ligger är torr 
och kall, lite is, men det ser bra ut hittills. 
Den ansträngda ekonomin har genererat i nerdragningar av banpersonal inför 
kommande säsong, en förändring av arbetstider kommer också att ske. Detta 
kommer att visa sig genom förändrade klipptider och rutiner. Kvalitén ska ej 
påverkas. 
 
Inga-Lill Svedmyr-Johansson, ordförande i golfstiftelsen informerade om att en ny 
entreprenör till restaurangen är på gång. Även administrationen har drabbats av 
indragningar och ingen kanslist kommer att anställas. Bokning av golftider kommer 
att ske hos Fredrik i shopen. Kanslistens sysslor kommer framöver att skötas på 
ideell basis och redan nu finns önskemål om hjälp vid kommande medlemsutskick. 
 
Ett medlemsförslag om uppställningsplatser med el för husvagn/husbil på Golfbanan 
kom upp. Inga-Lill tar frågan med sig till stiftelsen. 

 
Önskemål om prislista för hålsponsor/reklamtavla vid parkeringen på hemsidan kom 
upp. 

 
§16 Information om Hotellprojektet ”Idre Golf Ski & Spa” 

Projektet går in på sitt fjärde år och det har varit tufft, men man jobbar på mot ett 
hotell och 9 nya hål. Fredrik Litzén informerade om projektets status februari 2012. 
Där man nu är ett fastighetsbolag och ett driftsbolag. Man diskuterar just nu 
hyresavtal och kommer i det snaraste att lämna in om bygglov. Byggstarten är 
planerad till ”barmark” 2012. Arbetet ska ej påverka Golfbanan under säsongen 
2012 i det avseendet att det förvandlas till en byggarbetsplats. Tomtförsäljningen har 
stått still, men det börjar röra lite på sig, VA är framdraget till 35 tomter och 
elektricitet till 104. Det planerade hotellet rymmer 20 rum och man planerar även för 
att kunna använda området till längdskidåkning under vintertid.  
 
Medlemmarna är måna om 9 nya hål för att kunna börja renovera gamla hål, för att 
på så sätt kunna bibehålla banans varumärke. De 9 nya hålen är beroende av pengar 
och i dagsläget är inget klart. Projektet innehåller två projekt dels hotellet/fastigheten 
som man redan fått öronmärkta pengar till och de 9 nya hålen, där pengar ännu ej är 
sökta. 

 
§17 Delegation till styrelsen att utse klubbens representant till distriktets årsmöte 
 Styrelsen godkändes till att utse representant. 
 
§18 Delegation till styrelsen att införa tillfälliga avgifter under verksamhetsåret 

2012 
På förslag från medlem att vid eventuella uppkomna tillfälliga avgifter kalla till extra 
årsmöte. Mötet beslutade att gå på medlemsförslag.  
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§19 Övriga frågor 

- Hole in one, information om detta saknas på hemsidan. 
- Tävlingsresultat för 2011, saknas på hemsidan. 
- ”Fasantuppen Åke”, vart har han tagit vägen? 
- Hemsidan, vem är ansvarig? Vem kontaktar man? 

Vad som ska läggas upp på hemsidan ska gå genom styrelsen, vänd er till någon 
styrelserepresentant vid förslag, frågor, önskemål. 

 
§20 Avslutning 

Lennart Hjelm avtackade Ingrid Thorman-Olsson för hennes mångåriga arbete i 
styrelsen och damkommittén. 
Ordförande avslutade mötet. 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------              

Josefin Norell, sekreterare                                   Lennart Hjelm, ordförande 
 
 
 
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------  

Lotta Holmgren, justerare                                    Fredrik Litzén, justerare  
          

 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 


