Idre Fjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 1, 2017-01-16
Närvarande ledamöter och suppleanter: Per Forsberg, Mikael Dahlström, Lennart Hjelm,
Josefin Norell, Lotta Holmgren, Agneta Martinsson, Fredrik Litzén, Lars Staffansson,
Ingalill Svedmyr-Johansson och Alf Johansson
§1

Mötets öppnande
Lennart hälsade alla välkomna.

§2

Sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Rapport från arbetsgrupper
Medlemsgruppen har påbörjat sitt arbete med att ta fram förslag på nya
medlemskap. Syftet är att behålla medlemmar, locka tillbaka gamla medlemmar
samt rekrytera nya.
Tävlingsgruppen är i startgroparna.
Juniorerna, Ingalill ska kontakta Johan Östman. Fredrik har koll på LOK-stödet.

§5

Information
• Handicaprevisionen sker automatiskt.
• Vi behöver uppdatera uppgifterna i Idrott Online.
• Utbildningsdag i Östersund i mars, i dagsläget åker Lotta och Agneta.
Golfstiftelsen
• På gång att lysa ut greenkeepertjänsterna. Krav kommer vara att man kan
golf och att man helst spelar.
• Restaurangen kommer drivas av Stiftelsen och det är framförallt
kanslipersonalen som kommer ombesörja att det under större delen av
dagen finns ett enklare utbud. Ett upplägg med en kock del av dag är
under framtagning.
• En avverkning är på gång, Lars samordnar detta.

§6

Golfens dag
Sandra Persson har sagt okej till att bli kontaktperson, Lotta stöttar upp och
återkopplar gentemot styrelsen och berörda personer. Lennart uppmanar till att
gå in och titta på golf.se. Golfens dag är sedan tidigare inplanerad till den 20/5.

§7

Årsmötesförberedelser
Årsmötet är den 19/2 kl. 17 på PW Hotell. Kallelse kommer att gå ut i
Fjällposten med utgivning den 3/2 samt via GIT (Micke). Arne Schedwin är
tillfrågad som mötesordförande. Vår klubbrådgivare Stefan Jansson är inbjuden
som gäst och styrelsen träffar honom kl. 15.

Idre Fjällens Golfklubb
Verksamhetsberättelser ska in till Lennart i tid, de verksamhetsberättelser som är
aktuella är juniorerna, damkommittén, bankommittén och tävlingskommittén.
Lennart kommer att skicka ut verksamhetsplan och verksamhetsidén för
korrekturläsning.
Tor-Arne kommer att kontakta de som står på tur för eventuellt omval.
§8

Övriga frågor
Hemsidan Sandra har börjat arbeta med hemsidan, mata henne med information
och sådant som ska ändras.
Idre Fjäll Förnya bilder och filmer på slingan som går på intern TV. Se till att
paket och medlemskap blir aktuella för året (efter årsmötet).
Verksamhetsseminarium i Falun 22/2, Lotta, Agneta och Lennart ska dit. Fler?
Footgolf Fredrik informerade om att klubben fått bidrag ifrån Bengt Sylwan på
24 000 kr för detta ändamål.
Banan I dagsläget är det ingen is på banan och det ser betydligt bättre ut mot
ifjol. Prio blir att komma igång med bevattning till våren.
Hur förhindrar vi att renarna om några veckor kommer in på banan? Vägen upp
mot tomtområdet som numera har en stugägare är den svaga länken och där
renarna tar sig in. Golfklubben arrenderar första delen av vägen och där ska den
vara stängd (grind, rep) hur upprätthåller vi det? Fredrik får med sig att under
den aktuella perioden be stugägaren att stänga efter sig.
Viktigt att komma till en mer permanent lösning på detta inför framtiden.
Övrig information Per meddelade att han efter en tids funderande har beslutat
sig för att flytta ”hem” till Åhus, för att bland annat få en bättre arbetssituation.

§9

Nästa möte
Nästa möte blir i anslutning till årsmötet den 19/2.

§ 10

Mötet avslutas
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