
Idre Fjällens Golfklubb 

 

Styrelsemöte nr 2, 2016-03-16 
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Josefin Norell, Agneta Martinsson, 

Alf Johansson, Lars Staffansson, Fredrik Litzén, Per Forsberg, Mikael Dahlström,  

Tor Arne Midtlie, Ingalill Svedmyr-Johansson. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna, särskilt Per som ny i 

styrelsen.  

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Jossan valdes till sekreterare för mötet, för justering Lennart. 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Sammanträdesplanering 

 Lennart har skickat ut en sammanträdesplan, mötet beslutar att utgå ifrån denna. 

 

§ 5 Information 

 Lennart, Alf och Agneta har varit på golfseminarium i Falun.  

Lennart berättade i stort, att man inom golfförbundet gjort en hel del 

omorganisationer samt sålt av en del delar. 7 st. klubbrådgivare har anställts, 

dessa börjar den 1/7 och man har förhoppningen om att dessa ska vara ”inkörda” 

under hösten. Idre golfklubb kommer att ligga under Stefan Jansson i Karlstad. 

Man gick även igenom olika pilotprojekt och målsättningar.  

Lennart trycker extra för hemsidan www.golf.se, gå in och titta där. 

 

Agneta hade deltagit i administrationsseminarium där man bland annat gått 

igenom GIT och dess nyheter samt möjligheter att betala med mobilen efter 

shop/kansliets stängning. 

 

Alf drog en del nyckeltal (snitt) på olika delar inom banskötseln alltifrån 

maskiner och utrustning till fröer.  

  

§ 6 Kommittésammansättning 

 Som styrelserepresentant i valberedningen valdes Tor Arne. 

  

På förekommen anledning tillsattes en disciplinkommitté med Lennart, Fredrik 

och Alf. 

 

Juniorkommittén: Fredrik, Trond, Kjelle och Lars. 

 

Tävlingskommittén består i dagsläget av Micke, men här måste vi alla hjälpas 

åt! En extra push görs i samband med medlemsutskicket. 

 

Hur formerna för marknadskommittén ska se ut återkommer Lennart och Ingalill 

med efter att golfstiftelsen haft möte. 

 

Damkommittén och bankommittén förblir oförändrade. 

http://www.golf.se/
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§ 7  Medlemsutskick och fakturor 

 Genomgång av medlemsutskicket. Agneta tar med förslag och synpunkter till 

Lotta. Fakturorna kommer att gå ut i nästa vecka (vecka 13). 

 

§ 8  Golfstiftelseinformaion 

 Ingalill berättade att det just nu är många lösa trådar, allt är inte klart för 

säsongen. Man jobbar just nu bland annat med att tillsätta restaurang och 

banarbetare. Golfstiftelsen har möte i nästa vecka (vecka 13). 

 

§ 9  Hemsidan 

Ingalill har varit på en tredagars utbildning för hemsidan och hur man kan jobba 

med gästundersökningar och kampanjer. En hemsideansavarig ska tillsättas så 

snart som möjligt, denne ska delges det som Ingalill tagit del av under 

utbildningen. I dagsläget är hemsidans information undermålig, krav finns att 

denna ska vara uppdaterad och klar till säsongstart samt uppdateras fortlöpande 

och alltid vara aktuell. 

  

§ 10 GIT 

Ingalill tar kontakt med ansvarig för att försöka få till en utbildning för hela 

styrelsen innan säsongsstart.  

 

§ 11 Bidragshantering 

 Lennart kontaktar Tommy Staf för att återigen få en genomgång med styrelsen. 

 

§ 12 Medlemsformer 

 Diskussioner kring medlemskap.  

Punkterna 9-12 kommer under säsongen vara arbetsområdena som styrelsen ska 

fokusera på.  

 

§ 13 Planeringshelg/styrelsekickoff 

Diskussioner kring att genomföra en kickoff med golfspel före säsongsstart. De 

som känner sig manade, har kontakter eller förslag återkommer via mail till 

övriga i styrelsen om tid, plats och pris.  

 

§ 14 Klubbhandboken 

 Klubbhandboken kommer att ligga med under året för revidering. 

 

§ 15 Övriga frågor 

 Alf upplyste om några regeländringar som kommit 

upp under seminariet i Falun. 

 

§ 16 Nästa möte 

Nästa möte enligt sammanträdesplanen, onsdag 13 april kl. 18.00 på 

Kommunalhuset. 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Ordförande Lennart Hjelm tackade och avslutade mötet. 
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……………………………………………   ..…………………………………………… 

Josefin Norell Ordförande Lennart Hjelm 

 

 

 

  

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 


