Styrelsemöte för Idrefjällens GK 9/1-2013
Närvarande: Lennart, Lotta, Lisbeth, Agnetha, Jan, Mikael, Geir
Sak1: Mötet öppnades
Lennart önskade alla välkomna till det första styrelsemötet 2013
Sak 2: Val av sekreterare
Geir blev vald som sekreterare
Sak 3: Dagordningen godkändes
Lennart redogjorde dagordningen. Ingalill är frånvarande och sak 5 – Information från
stiftelsen går därför ut. Mikael önskade att ta upp 1 sak under övriga frågor.
Sak 4: Ekonomisk rapport
Mikael redogjorde för den ekonomiska situationen i klubben. Pr dags datum har klubben
kr 36 427 på kontot. Klubben har betalat kr 660 000 till Stiftelsen för 2012.
Detta uppfyller mer än medlemsantalet i klubben. Golfklubbens styrelse anser detta som ett
riktig förbruk av klubbens pengar.
Sak 5: Information från Stiftelsen
Saken utgår pga Ingalills frånvaro.
Sak 6: Inför Golftinget 20 jan 2013
Lennart åker. Ge besked till Lennart om fler deltagare från styrelsen eller kommiteèr i
Idrefjällens Golfklubb önskar att deltaga snarast möjligt. Tävlingsavgiften för golftävlingar
och introduktionskort i Dalarnas golfområde diskuterades. Båda sakerna skall upp i Golftinget
och Lennart fick styrelsens anbefallningar på dessa frågorna.
Sak 7: Marknadsföringskampanj
Lennart redogjorde för denna kampanjen som också tidigare är skickat till Golfklubbens och
stiftelsens styremedlemmar. Kampanjen, som är i regi av Svenska Golfförbundet, vänder sig
till golfare i Sverige, Norge och Danmark. Kampanjen kostar kr 15 000 pr år och klubben
binder sig i 3 år. Total kostnad blir kr 45 000.
Forslag: Lennart föreslog att Golfklubben i samarbete med Stiftelsen går med i den omtalade
marknadsföringskampanjen.
Vedtak: Styrelsen anser denna marknadsföringskampanjen som seriös och viktig för
Idrefjällens Golfklubb. Styrlesen hoppas och tror att denna kampanjen skall bidra till att fler
gäster kommer att besöka vår golfbana. Lennarts förslag godkändes. Lennart anmäler oss til
denna kampanjen och tar upp finansieringen med Stiftelsen.

Sak 8: Årsmöteförberedelser
Årsmötet är söndag 10 februari 2013 kl. 17.00 i Kulturhuset Idre. Utlysning kommer att
publiceras via e-post och på vår hemsida. I tillägg kommer det att annonseras en påminnelse i
Fjällposten strax innan årsmötet.
Lennart lämnade förslag till utlysning. Den genomsågs, justerades och godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 genomsågs, justerades och skall kompletteras.
Styrelsens verksamhetsplan för 2013 genomsågs, justerades och godkändes.
Styrelsens förslag vedrörande beslut av medlemsavgifter för 2013 på sista styrlesemöte
genomsågs.
Sammankallande i kommiteèrna skall snarast och innan den 26 januari 2013 skicka sin
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan på mail till Lennart.
Sak 9: Övriga frågor
Mikael vill ha eventuella önskemål till tävlingsprogrammet för 2013. Han fick förslag på
aktuella sponsorer, organisationer och firmaer. Ytterligare förslag medelas Mikael innan 26
januari 2013.
Sak 10: Nästa möte
Nästa styrelsemöte är söndag 10 januari 2013 kl.16.00 i Kulturhuset Idre. Om det kommer
motioner från medlemmar innan årsmötet kan dessa frågor avgöras av AU, som består av
Lennart, Ingalill och Mikael, om inte motionen innehåller stora ekonomiska eller
organisatoriska ändringar.
Sak 11: Mötet avslutas
Lennart tackade för ett gott och produktivt möte. Mötet avslutades kl 21.00.

