
Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 2 med styrelsen för Idrefjällens Golfklubb 
 

Tid: 15 mars 2017 

Plats: Kommunalhuset Idre 

Närvarande: Lennart Hjelm, Fredrik Litzén, Ingalill Svedmyr Johansson, Agneta Martinsson,  

Kjelle Gaude, Alf Johansson, Mikael Dahlström, Tor Arne, Lotta Holmgren 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Lotta Holmgren. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Sammanträdespolicy 

  Genomgång av sammanträdesplaneringen. Viktigt att vi kommer i tid och försöker hålla 

möten på max 2 timmar. 

 

§ 5 Stiftelseinformation 

 Totalt 3,5 tjänster på golfbanan och 1,5 tjänster på kansliet. Rekrytering pågår. 

 Ingen greenkeeper på banan i sommar. Ev. ta in någon som konsult. 

Trond är anställd som platschef. 

Drift av restaurangen ej klar. Kolla ev. med annan restauratör eller annan lösning. John 

Lundmark kollar det.  

Stiftelsen och Trond håller kontakt med bankonsulent.  

Viktigt att få igång bevattningen.  

Går igenom vad som skall göra inför sommaren med Martin. 

Mycket skog är avverkat så sol och ventilation kommer åt banan.  

Medlemmar behöver samla ihop kvistar efter avverkningen. 

Dukar läggs på till våren för att främja växtligheten, de skall fram för allt läggas på 

hösten och ligga under hela vintern, så kommer att ske till nästa år. 

Uppdatera priserna på GIT och klubbens sida mm. 

 

§ 6 Klubbinformation 

Lennart informerar om kommande sommar ang. tävlingar vi kan vara med på.  

Vi är anmälda till ett Scandiakval och ett klubbkval. 

Hjärtstartare skall ev. inköpas.   

Förbundsmöte i april, Lennart åker.  

Git flaggar för höjning av Git-avgiften.  

50/50 söker arbetskraft till Dalarnas Golfförbund. 

Komma ihåg golfhäftet inför 2018. Lennart har koll på detta. 

Lennart anmäler oss till Medlemsundersökningen. 

2900:- i Lokstöd. 

Medlemsrekrytering är viktig för klubben och för vår ekonomi.  

 

§ 7 Golfens dag 

Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp, Lotta är sammankallande. 

 

§ 8 Domarutbildning 

Domarutbildning (distriktsdomare). Peter Björklund håller en kurs i Idre.  

Vilka i styrelsen vill utbilda sig? Meddela Lennart senast inom två veckor. 

Lennart kollar hur lång utbildningen är, kursplan. 

 



§ 9 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Nästa möte 19 april. 

 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

Idre 2017-03-15 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

 

 

 


