
Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 2 med styrelsen för Idrefjällens Golfklubb 
 

Tid: 11 mars 2015  

Plats: Bergskolan 

Närvarande: Agneta Martinsson, Lotta Holmgren, Lennart Hjelm, Ingalill Svedmyr Johansson, 

Fredrik Litzén, Alf Johansson, Mikael Dahlström, Lars Staffansson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Sekreterare för mötet 

 Till sekreterare för mötet valdes Lotta Holmgren. 

 

§ 4 Sammanträdesplanering 

 Planering för kommande året delades ut och godkändes. 

 

§ 5 Medlemsutskick/Fakturor 

Agneta kommer att hjälpa till vid faktureringen. Hon kommer att tillhandahålla en 

data för detta. Nytt medlemsbrev är på gång som skall skickas med fakturan. 

 

§ 6 Uppstart (Städdagar, event, kick off)? 

Förslag om en kick off den 30 maj i samband med ”Pegg-på”.  

Komma igång, presentation, klubbtest, erbjudanden i restaurang mm. 

Prova-på golf för de som vill, gratis! 

Städdagar den 10, 17, 24 maj. Lennart kollar med Martin om dagarna är bra eller 

om annat upplägg. Även juniorerna bör vara med vid städdagarna. 

 

§ 7 Verksamhetsplan (Nya mål, nya intäktsmöjligheter) 

Läsa igenom protokollet från planeringsmötet inför nästa möte den 15 april och 

sätter målen efter det. Lennart kollar med Jossan ang. protokollet från 

planeringshelgen i höstas. 

 

§ 8 Hemsidan 

Ny hemsida på gång. Kurs inplanerad under april. Efter det påbörjas arbetet med 

den nya hemsidan. 

 

§ 9 Klubbhandbok 

Alla läser igenom klubbhandboken till nästa möte. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Lokstöd, Fredrik ansvarig att se till att bidragen söks. Fredrik kollar med Kjelle. 

 

Damernas verksamhetsberättelse läggs på hemsidan. 

 

Flera ungdomar som vill börja spela. Skandia distrikt är första steget ut för att börja 

tävla. Upptaktsträff med juniorer och föräldrar. Hur kan de tjäna pengar till 

kommittén? Mm. 

 

Lennart tar tag i byggnadskommittén. Planera för ett arbetsmöte. 

 

Förslag om att köra KM med Älvdalens Golfklubb. 



 

6 st ställplatser med el för husbilar/husvagnar klara till sommaren. 

Förslag 100:-/natt för golfspelare. 

 

Ta kontakt med Martin om besök från bankonsulent under våren. 

 

Skulle vara bra om Martin ville vara med på klubbmöten, han skall få kallelse. 

 

Kampanj:  

Värva en ny fullständig medlem och få 200:- i presentkort att använda på  

Golfstore Idre. Gäller säsongen 2015. 

 ”Gröna-kort-kurs” inkl. medlemskap under 2015 för 2995:-. Gäller säsongen 2015. 

 

 

 

§ 11  Nästa möte 

 onsdag 15 april på Bergskolan. 

 

§ 14 Mötet avslutas 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Idre 2015-04-13 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

……………………………………………………                                   …………………………………………………….    

Lotta Holmgren   Lennart Hjelm, ordförande 


