
Protokoll Styrelsemöte Idrefjällens GK 2015-04-15 

Deltagare på mötet: Lennart Hjelm, Mikael Dahlström, Liselott Holmgren, Alf Johansson, Agneta 

Martinsson, Lisbeth Nymoen, Inga-Lill Svedmyr-Johansson, Lars Staffansson. 

1. Ordförande Lennart Hjelm hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll gicks igenom. 

4. Städdagarna för 2015 bestämdes att de skulle genomföras 10/5, 17/5 och 24/5, städdagarna 

skall inledas klockan 10:00. Inbjudningar och information till medlemmar skall skickas ut via 

GIT, läggas in på hemsidan och annons i Fjällposten. Martin Westblad bestämmer vem som 

ska leda städdagarna och vad som ska göras. 

5. Den 30 maj ska årets Grand Opening genomföras, detta innebär att under denna dag 

kommer årets första tävling att genomföras ”Pegg På” möjlighet för tidigare medlemmar att 

deltaga i tävlingen, golfshopen har erbjudande och mannekänguppvisning, restaurangen 

öppnar med erbjudanden. Prov spel på banan för tidigare medlemmar. Test av klubbor på 

ranchen och svingtips. 

6. Under perioden 1 – 7 juni har golfare som inte spelat på några år möjlighet att komma ut på 

banan och spela fritt. 

7. Föräldrar till juniorer skall informeras om vad som gäller när deras barn ska ut och tävla på 

andra banor. Datum ska sättas för Juniorupptakt. 

8. Stiftelsen har köpt in extra fröer och gödning för att banan ska få en extra bra uppstart i år. 

Ett möte med Martin Westblad har hållits där en handlingsplan har meddelats och gåtts 

igenom. En upptaktsträff med banpersonalen skall hållas när alla har påbörjat sina 

anställningar och kontinuerliga avstämningsmöten skall hållas frekvent under sommaren. 

9. Vi måste under alla möten försöka komma med nya idéer at få nya intäktsmöjligheter, det 

behövs fler medlemmar. Kommittéerna sätter konkreta mål för säsongen.  

10. En extra utgift har dykt upp i samband med att befintlig hemsida ska integreras in i den nya. 

Finns möjlighet att sälja annonsplatser. Webmaster till nya hemsidan är Lars Fagrell. En kurs 

kommer att hållas för intresserade styrelsemedlemmar. 

11. Vi har fått ett erbjudande av Idre Fjäll att hitta på några event under deras 

Valbogsmässohelg. Exempel på vad vi kunde göra var Chippingtävling, Greenfeebiljetter, 

värva medlemmar. Kom fram till att tyvärr fanns inte tiden att förbereda och deltaga, finns 

möjlighet fram till dess om någon kommer på något. 

12. Lennart har deltagit på DGFs årsmöte där introkorten diskuterades, regler för dessa skall 

anslås på dalagolf.se. Lennart har blivit inbjuden som en av Dalarnas deltagare att åka på 

Golfförbundets möte i Stockholm.  

Marknadsrådet i Dalarna har fått ett erbjudande från Mattis Brännholm, SVT, att göra en 

reklamfilm med alla banor i Dalarna, önskemål fanns om att få med en kändis. 

Önskemål från en stugägare angående fritidhusmedlemskap, får skickas vidare till stiftelsen. 

Skall en hjärtstartare inför skaffas till klubben? Skall fortsättas undersökas. 

13. Klubbhandboken skall läsas igenom och justeras, varje kommittee skall kolla igenom och 

rätta sina kapitel. 

14. Frågan togs upp om förra årets brister i restaurangen har åtgärdats, det som behövs är bättre 

rutiner för rengöring och hanteringar av smörgåsar. 



Tävlingskommittén ställde frågan om styrelsen kunde godkänna att höja startavgifterna i 

klubbtävlingar till 150:-/deltagare, mötet godtog höjningen. 

15. Nästa möte 2015-05-12, klockan 18:00 i Klubbstugan. 

16. Ordföranden avslutade mötet. 

 

Sekreterare    Mötesordförande 

___________________________                                             _______________________________ 

Mikael Dahlström   Lennart Hjelm 


