
Styrelsemöte Idrefjällens Golfklubb  Nr 1   2020-02-26 

Närvarande ledamöter och suppleanter:  

Ingalill Svedmyr-Johansson, Josefin Norell, Agneta Martinsson, Elin Persson, Tor-

Arne Midtlie.           Ann Langhard och Jan Heder med via telefon. 

 

§ 1 Mötets öppnandes 

Ingalill hälsade alla välkomna och förklarade att mötet öppnas. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare 

Elin var närvarande och valdes till sekreterare. 

§ 4 Medlemsutskick 

Vi diskuterade att vi ska skicka ut ett Välkomstbrev till sommarsäsongen 2020. Jossan tog på 

sig att skriva förslag tillvälkomstbrevet.  

Anna Wickberg är ny verksamhetschef på golfbanan. Tanken är att det ska bli öppet kansli till 

sommaren. Trond kommer bli kvar som banchef. 

§ 5 Resan i Maj 

1,2,3 Maj är utveckling- och utbildningsresan bokad till Omberg. Återkoppla till Ingalill om 

ni ska deltaga på resan och meddela ev. specialkost. 

 

 6 Golfens dag 

Vi diskuterade om vi eventuellt ska ha Golfens Dag fredag den 5 Juni på fredageftermiddag, 

som lite Afterwork.  Tanken är att vi ska ha aktiviteter och kanske någon middag på kvällen. 

Elin och Jossan tar ansvar för aktiviteter. Ingalill pratar med Anna W om middag. Sen ska 

Elin och Jossan eventuellt ha möte med Anna W om golfens dag och planera beroende på vad 

hon säger om det.   

§ 7 Tävlingsprogram 2020 

29/8 är det KM. Herrarna ska eventuellt gå sin första runda på fredagkvällen. Sedan går det 



den andra rundan på lördagen tillsammans med Damerna och Poängbogey klassen. Vi 

diskuterade om vi ska ha klubbmiddag och fest efter KM på lördagkvällen alla tillsammans. 

Vi pratade om att ha korthålstävlingar i juli och vi ska fundera på eventuellt fler tävlingar i 

Juli -  Kom med förslag till nästa möte. Vi diskuterade om vi skulle ha någon ”fjälltour” 

tillsammans med Sälen och Trysil. Tor-Arne hör med Trysil och Sälens golfklubb.  

§ 8 Hemsidan 

Från den 1 Mars 2020 så är det nytt HCP system. Det ska skrivas in om Golfens Dag och att 

det är en ny styrelse.  

§9 Hur får vi fler medlemmar 

Vi diskuterade att till sommaren 2020 ska vi försöka få faddrar till att spela med de yngre ute 

på banan. De här med hjälp av medlemmarna. Börja ta hand om människor som kommer till 

golfbanan, att vi som medlemmar börjar prata och startar en konversation så att de känner sig 

välkomna till oss. 

§10 Övriga frågor 

Det måste bli en ny slopetabell ute på golfbanan eftersom det är ett nytt hcp system till våren. 

Samt nya scorekort. Ingalill pratar med Anna W om det.  

Vi diskuterade om juniorern ska få spela gratis, dem ska ju ändå känna att det är kul och 

viktigt att de känner sig välkomna ute på banan. 

§11 Mötets avslutande 

Ingalill avslutade mötet och tackade för sig.  

Nästa möte är 18 mars 2020 Kl: 18.00   Hos Agneta  

Idre 2020- Vid protokollet:  

…………………………………………… 

Sekreterare Elin Persson 

Justeras: 

……………………………………………. 

Ordförande Ingalill Svedmyr Johansson 



 


