Styrelsemöte nr 1, 2019-01-16
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Josefin Norell, Agneta Martinsson,
Ingalill Svedmyr-Johansson, Mikael Dahlström, Lotta Holmgren, Tor-Arne Midtlie,
Alf Johansson,
§1

Mötets öppnande
Lennart hälsade välkomna.

§2

Sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll
De senaste protokollen läggs till handlingarna, frågan om fredagsgolfen hänger
kvar och återupptas när Fredrik är med.

§5

Information – Lennart
Golfens nya regler 2019 – kurs på Scandic Borlänge den 27 januari, kl. 9-17.
Sista anmälningsdag 20 januari.
Verksamhetsseminarium (heldag) i Borlänge den 12 februari. Lennart är
anmäld. Följ länken via golf.se för att anmäla er.
Information – stiftelsen / Ingalill
Genomgång av ekonomin i stort för 2018.
Klubb
Sedan senaste styrelsemötet har Idre Fjäll haft ett informationsmöte där de
presenterade deras förslag gällande banans framtid. Klubbstyrelsen efterfrågar
tydlighet gällande de ekonomiska bitarna.

§6

Årsmötesförberedelser
Vem gör vad? ”Deadlines”
o Lennart bokar Lodjuret till den 17 februari.
o Förslag på mötesordförande Arne eller Egon, sekreterare Jossan.
o Senast den 27/1 ska kallelsen samt dagordningen skickas ut, Lennart,
Micke, Cecilia administrerar detta.
o Tor-Arne sköter kontakt med valberedningen.
o Lotta ser till att annons kommer ut i Fjällposten.
o 3 februari är senaste dag för att lämna in motioner, detta görs till Lennart
via mail eller post.

o 10 februari, sista dag för att lämna in verksamhetsberättelser, gäller
Lennart, Agneta, Micke, Alf och Fredrik.
o Micke tar fram medlemsantal och fördelning, Lotta medlemskap.
o Genomgång av verksamhetsplan 2019, diskussioner kring vision och
verksamhetsplan – Jossan reviderar. Fortsatt arbete framöver för
styrelsen att ta fram en värdegrund utifrån värdegrunden.
o Alla dokument som ska in på hemsidan skickas till kansli@idregolf.se
o Cecilia ska tillfrågas att lägga in årsmöteshandlingarna på hemsidan efter
årsmötet.

§7

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§8

Nästa möte
Lennart hör av sig om styrelsemöte är aktuellt den 13 februari, annars samlas
styrelsen klockan 16.00 på Lodjuret inför årsmötet den 17 februari

§9

Mötet avslutas
Lennart avslutade mötet

Idre 2019-01-24
Vid protokollet:

Justeras:

…………………………………………… ..……………………………………………
Josefin Norell
Lennart Hjelm

