Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 2, 20140312
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Agneta Martinsson,
Josefin Norell, Fredrik Litzén, Mikael Dahlström, Lars Staffansson, Tor-Arne Midtlie,
Ingalill Svedmyr-Johansson
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Fastställande av sammanträdesdagar
Lennart uppmärksammade den sammanträdesplan som tagits fram, den
fastställdes med en ändring för kommande möte den 9 april, då vi träffas på
Bergsskolan. Sammanträdesplanen löper över hela året, på så vis kan alla
försöka planera in att kunna delta på mötena.

§4

Medlemsutskick/fakturor
Medlemsutskicket är klart, Ingalill skickar ut till styrelsen för genomläsning.
Förfrågan ställs till Fjällposten om att trycka.
Fakturor kommer att skickas ut under vecka 12.
Medlemskapet för 2013 sträcker sig till slutet av mars 2014.
GIT fungerar inte i alla upplösningar, vilket ställer till problem.

§5

Kommittéer/Idrott online/LOK-stöd
I juniorkommittén är Fredrik och Trond kvar, förslag finns att koppla Kjell
Gaude till sig.
I idrott online, där vi lägger in och söker pengar för lärgrupper är Jossan kvar
själv. Varje kommitté ansvarar för att rapportera underlag till Jossan.

§6

Framtiden, hur skall vi jobba med golfklubben
Klubbhandboken ska ligga som grund och framöver kommer ett avsnitt
redigeras per möte. Till kommande möte får styrelsemedlemmarna till uppgift
att komma med förslag på mål att jobba mot.

§7

Information
- Micke kommer att hålla en liten GIT-utbildning med oss, så att vi alla ska
kunna hjälpa till inför/under tävlingar.
-

Inledningsvis på säsongen har vi vår Golfens dag, till nästa möte bör vi även
spika städdagar.

Idrefjällens Golfklubb
-

Anders Haugen önskar vara med i Bankommittén.

-

Lennart vill att en fastighetsgrupp kommer igång, som inte behöver vara
kopplad till styrelsen. I klubbhandboken finns sedan tidigare tryckt att
golfklubbens representant i golfstiftelsen ska vara med i denna grupp.
Lennart tar således på sig att skapa denna grupp.

-

Fredrik har träffat Sofie Andersson (marknadschef på Idre Fjäll) en bra träff,
där man diskuterat golf och dess marknadsföring, men som kan utvecklas.
Idre Fjäll kommer att annonsera i Golfguiden, Reseguiden och Semestertips.
Representanter får i uppdrag att ta med sig frågan till Stiftelsen, hur man kan
utveckla och stärka marknadsföringen via Idre Fjäll.

-

Ingalill informerade om att många telefonförsäljare ringer, hon har avvisat
dem och uppmärksammar övriga i styrelsen att vara på sin vakt om någon tar
kontakt med oss övriga.

§8

Övriga frågor
Telefonen: Ingalill har telefonen nu och Fredrik tar över den från och med 1 maj.
Mail: Även dessa ombesörjer Ingalill att läsa och besvara in till dess Fredrik tar
över 1 maj

§9

Nästa möte
Den 9 april, klockan 18.00 på Bergsskolan.

§10

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Idre 2014-03-16
Vid protokollet:

Justeras:

.................................. ..................................
Sekreterare Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

