Styrelsemöte nr 10, 2018-12-12
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Josefin Norell, Agneta Martinsson,
Ingalill Svedmyr-Johansson, Mikael Dahlström, Lotta Holmgren, Tor-Arne Midtlie, Cecilia
Douhan
§1

Mötets öppnande
Lennart hälsade välkomna.

§2

Sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll
Mest information de senaste protokollen, frågan om fredagsgolfen återupptas
när Fredrik är med.

§5

Information – Lennart
Klubben har anmälts till Gräsroten – föreningsstöd via svenska spel.
Elisabet Björklund är ny utbildningsansvarig på Dalarnas golfförbund och hon
vill att vi uppdaterar klubbens kontaktperson i GIT gällande regel- och
handicapansvarig. Om ingen anmäler sig till denna roll, så kommer Lennart att
välja ut någon.
Vi ombeds även se över klubbens övriga kontaktpersoner i GIT.
Just nu är det kampanjpriser på nya regelboken och grönt kort, bestäms att köpa
in exemplar till styrelsen.
Golfens dag den 25 maj 2019. Styrelsen beslutar att delta. Lotta fortsätter som
kontaktperson med stöd av övriga.
Verksamhetsseminarium (heldag) i Borlänge den 12 februari. Lennart ska åka,
övriga som är intresserade hör av sig till Lennart snarast. Begränsat antal platser,
brukar vara bra och lärorikt.
Golfens nya regler 2019 – kurs på Scandic Borlänge den 27 januari, kl. 9-17.
Klubben har tre platser, anmäl intresse till Lennart.

Information – stiftelsen / Ingalill
Stiftelsen ska ha möte på måndag (17/12). Har sagt upp gästundersökningen,
kommer istället utöka med gästundersökning i GIT där vi i dagsläget redan har
medlemsundersökningen, då detta är ett billigare och minst lika bra alternativ.

§6

Årsmöte
Söndag 17/2 kl. 17.00. Styrelsen samlas kl. 16.00.
Tor-Arne sammankallar valberedningen. Verksamhetsberättelser ska skivas.

§7

Övriga frågor
- Lotta har varit i kontakt med Idre Fjäll för att höra om vi kan samverka och
få någon liten plats till att marknadsföra golfen. Har gått trögt, svårt att få
svar.
- Styrelsen beslutar att köpa blommor och skicka till medlem som återhämtar
sig efter hjärtinfarkt.
- Tor-Arne fortsätter att skapa kontakter med golfklubbar på norska sidan.

§8

Nästa möte
Onsdag 16 januari kl. 18.00 på Kommunalhuset. På agendan framförallt
förberedelser inför årsmötet, men också ska en vision och verksamhetsplan
sättas utifrån ”lapparna” på planeringsdagen.

§9

Mötet avslutas
Lennart tackade, önskade god jul och avslutade mötet

Idre 2019-01-14
Vid protokollet:

Justeras:

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

