
Styrelsemöte nr 2, 2018-03-08 
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Ingalill Svedmyr Johansson,  

Lotta Holmgren, Fredrik Litzén, Lars Staffansson, Alf Johansson, Tor-Arne Midtlie, Mikael 

Dahlström. 

 

§ 1                 Mötets öppnande 

Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Lars valdes till sekreterare för mötet. 

 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

 

§ 4 Information från klubb, bana, stiftelse, kommittéer  

                      Bana Lars berättar att snö har skottats av från flera tak, bl.a. restaurangen och 

uteserveringen. Grinden till stugområdet är undermålig, Trond och Lars bygger 

en ny. Renstängslet skall ses över, för säkerhets skull. Trond tror att all snö som 

ligger gör gott för banan. Mängderna som är kan ge ”tryckskador” på gräset men 

botten på snön är grovkornig och därför ligger det luftigt. Tjälen är inte heller 

för djup vilket gör att snön/vattnet borde försvinna fort när värmen kommer.  

                      Klubb Lennart och Agneta har varit iväg på ett givande golfförbundsseminarie.  

                      Fakturor för medlemskap är på väg att skickas ut. Ingalill och Lotta sköter detta. 

                      Stiftelsen Rekrytering av kansliet fortlöper, just nu finns fyra aktuella namn. 

                      Driften av restaurangen är säkrad. Kenny som jobbade ifjol kommer driva den                

tillsammans med sin flickvän Carol. 

                      Tävling Tävlingsprogrammet börjar formas, datum för de större tävlingarna är 

spikade (Fjälltouren, Race to Espana m.m).  

                       

 

§ 5 Golfens dag 26 maj 

 Aktiviteter diskuteras. Lotta tar ansvaret. 

 

   

§ 6 Players 1st 

                      Medlems och – gästundersökningen gås igenom under styrelsens ”kick off”. 

Skall ske före golfens dag så vi hinner planera inför den. Preliminärt datum är  

                      4-6 maj. Players 1st-materialet förbereds av Alf.  

  

 

§ 7  Juniorer 

                      Styrelsen beger sig ut till skolan för att informera och värva fler barn och 

ungdomar. Olika aktiviteter på skolan planeras för att få upp intresset. Finns 

mycket bra hjälpmedel via Golf.se och ”Golfäventyret”. 

 



 

 

§ 8                 Kick off 

                      Föll in under punkt 6.  

 

 

§ 9                Övriga frågor 

Laddstationer för elbilar (Tesla) skall kollas upp med Idre Fjäll för att att se hur                                                             

de gick till väga och om vi kan få till det på parkeringen. Lars hör sig för. 

 

Hur ska bemanningen i kansli och shop se ut under lågsäsong? Vad är mest       

kostnadseffektivt? Öppettider? Lösningar diskuteras. 

 

§ 10               Nästa möte 

                      18 april 

 

 

 Lennart tackade och avslutade mötet. 

  

 

Idre 2018-03-08 

 

Vid protokollet: Justeras: 

  

 

 

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

Lars Staffansson Lennart Hjelm 

  

 

 

 

 


