Styrelsemöte nr 1, 2018-01-17
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Ingalill Svedmyr Johansson,
Lotta Holmgren, Fredrik Litzén, Lars Staffansson, Josefin Norell, Kjell Gaude, Alf Johansson.
§1

Mötets öppnande
Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5

Information om aktivitet vid Idreyran 2018
Lennart och Lars var på informationsmöte om Idre Yran 2018. Torsdagen
kommer att vara ”sportens dag” med sprinttävling, osttävling etc. eventuellt att
golfklubben kan ställa upp med någon mindre aktivitet inne i byn i samband
med detta? Annars föreslogs att en golftävling skulle arrangeras på fredagen,
även prat om en hel golfvecka.
Felix Halvarsson kommer köra ”tåget” med traktor, vilket gör att det finns
möjligheter att hoppa på och åka ut till golfbanan mellan klockan 12-19.

§6

Årsmötesförberedelser
Genomgång av inlämnat material, de som ännu inte lämnat in gör det senast 18
januari. Bland handlingarna som gicks igenom, så har medlemskapen höjts med
100 kr samt flex- och vardagsmedlemskapen begränsats till invånare i Älvdalen
och Engerdals kommun. Styrelsen valde även att ändra visionen för 2018.
Lars hör med Sandra om hon kan vara sekreterare på mötet. Lennart hör efter
med ordförande.

§7

Övriga frågor
Kanslipersonal är dessa klara för sommaren? Nej, förfrågan har gjorts men ännu
ingen återkoppling.
Adjungerande ledamot Lotta har varit i kontakt med Ole Jörgen Wold om att
delta i styrelsen som adjungerande. Intresse från Wolds sida finns, men önskar
veta mera. Lennart/Lotta styr upp ett möte i det närmaste.

Genomgång av gäst- och medlemsenkät kommer att ske under en dag i februari,
Lennart föreslår datum. I övrigt ska en golfhelg för styrelsen och personal (bana,
shop, kansli) anordnas senare under våren.

Lennart tackade och avslutade mötet.

Idre 2018-01-18
Vid protokollet:

Justeras:

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

