
Digitalt styrelsemöte via Teams, Idrefjällens Golfklubb   9/6-2021 
 
Närvarande ledamöter och suppleanter: 
Lennart Hjelm, Elin Persson, Erik Ebers, Thomas Löland, Agneta Martinsson 
och Fredrik Litzén.  
 
§ 1. Mötet öppnades och Lennart förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Elin var närvarande och valdes till sekreterare. 
 
§ 3. Dagordningen godkändes. 
 
§ 4. Trond informerade om banan. Renoveringen med bunkrarna är igång och de 
startar med hål 1 och 18.  Just nu är greenerna nere på 4 mm och snart klipper 
han ner dem på 3,5 mm.  
 
§ 5. Föregående protokoll godkändes.  
 
§ 6. Ekonomin ser riktigt bra ut. Väldigt många nya medlemmar i år så det är 
jätte kul.  
 
§ 7. Juniorträningen börjar på måndag den 28/6 kl. 18:00-19:30. 
Det kommer vara ungefär 10 träningar under sommaren och håller på till 
september. Det kommer inte att kosta något för juniorerna, dem får träning och 
gratis rangebollar under hela sommaren.  
Fokus för den här sommaren är att juniorerna ska komma ut på banan och spela.  
22 juni är det Juniorcamp kl. 10:00-15:00 med Balance Golf.  
Vi ska försöka skriva i veckorbladet att det är golfträning på måndagar.  
 
§ 9. Det kommer skickas ut ett mail för medlemsundersökning från ”The 
players” till alla medlemmar. 
Agneta startar upp 65+ golfen på onsdagar hela sommaren.  
 
Tävlingskommitté: Erik Ebers och Mikael Dahlström 
Damkommitté: Agneta Martinsson, Astrid Schedvin, Anita Helgesson och Elin 
Persson 
Medlemskommitté: Josefin Norell, Elin Persson + 1 till. 



Juniorkommitté: Fredrik Litzén 
 
Vi har inte haft något möte ännu om profilkläderna till styrelsen.  
 
§ 10. Vi i klubben ska ge ett bidrag till Fredrik för juniorträningen. Lennart och 
Fredrik har ett möte om det. Fredrik kommer att skriva ner vilka som kommer 
på varje träning så att vi kan söka bidrag till SISU och få pengar till juniorerna.  
 
 
§ 11. Nästa möte: Preliminärt 18 augusti kl. 18:00. 
Plats: Idrefjällens Golfklubb 
 
§ 12. Lennart tackade för sig och förklarade mötet avslutat.  


