Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 1, 20140108
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Agneta Martinsson,
Alf Johansson, Fredrik Litzén, Mikael Dahlström.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

§2

Val av sekreterare
Mikael valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4

Föregående protokoll
Påminnelse angående Stugägarmässan 1 Februari, marknadskommittén ska ha
ett möte inom snar framtid för att gå igenom den.
Dalagreenfee diskuterades och Lennart informerade att rabatten ska dras från
gällande greenfee.

§5

Ekonomisk rapport
Tre reseräkningar och en återbetalning från DGF sen senaste mötet. 33 867 kr
finns på kontot.

§6

Information från Stiftelsen
Stiftelsen har inte haft något möte sen senaste protokollet skrevs.
Kontrakten med Fredrik är klara.
Vissa åtgärder krävs på restaurangen till våren.
Mellanskog vill inte ta på sig någon avverkning på banan, stiftelsen ska fortsätta
jobba med hur skogen ska gallras.

§7

Kommitté information
Marknadskommittén ska ha ett möte inför Stugägarmässan på Idre Fjäll 1
Februari.
Tävlingskommittén ska lägga in tävlingarna och sen kom vi fram till att det
räcker med att de 2 senaste årens resultat ska ligga på hemsidan.

Idrefjällens Golfklubb
§8

Övrig information
En påminnelse för kommande evenemang och dess anmälningstider:
- Den 25/2 mellan kl. 17.30–18.30 finns Gunnar Håkansson från svenska
golfförbundet på plats på Idre Fjäll för att träffa Golfklubbens – och
Golfstiftelsens styrelse.
- Den 30/1 är sista anmälningsdag till verksamhetsseminarium i Falun den
13/2. Hör av er till Lennart vid intresse.

§9

Årsmötesförberedelser
Lokal bokad till 9/2-2014, Kulturhuset Idre
Beställa fika för 30-40 personer.
Kallelsen skall skickas ut 3 veckor före mötet, detta sker via Mail och Facebook,
kommer även vid ett senare tillfälle att annonseras i Fjällposten.
Alla handlingar skall finnas på hemsidan senast 1 vecka innan mötet.
Ordförande för årsmötet skall förfrågas, flera alternativ listades.
Förslag på avgifter: Städlån 150:-, Bagbod: 250:- och en höjning av spelavgiften
med 300:-

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§11

Nästa möte
Styrelsen samlas 1 timme innan årsmötet 9/2, klockan 16:00.

§12

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Idre 2014-01-12
Vid protokollet:

Justeras:

.................................. ..................................
Sekreterare Mikael Dahlström
Ordförande Lennart Hjelm

