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Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Mikael Dahlström, 
Jan Olsson, Josefin Norell, Inga-Lill Svedmyr, Geir Moen, Agneta Martinsson 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 3  Genomgång av årsmötesprotokoll och konstituerande möte 

Lennart gick igenom protokollet från årsmötet och konstituerande möte.  
 
Årsmötet gick bra. Något som vi måste ta tag i är att se över och ordna eluttag 
för husvagn/husbil på parkeringen, detta kom även upp som ett medlemsförslag 
under mötet. 
 
Idre Golf Ski & Spa har ännu inget bygglov, byggstarten under barmark 2012 
riskerar därför att bli uppskjuten. 

 
§ 4 Ekonomisk rapport 
 Vi har ca 18.100 kr i kassan. 
 
 Årsavgifterna kommer ut så snart vi satt oss mer in i GIT. Medlemsåret har 

blivit ändrat/förskjutet till 30/4. 
 
§ 5 Hemsidan 
 Det är viktigt att hemsidan fungerar! Med aktuell information, service, 

nyhetsbrev, mötesprotokoll.  
 
 Golfklubben har fått en offert från Malin Holmgren för att sköta hemsidan och 

publicera 4-6 nyhetsbrev per år. Inga-Lill och Lennart tar med sig 
offerten/förslaget till stiftelsen. Tills vidare håller Malin hemsidan uppdaterad. 

  
§ 6 Klubbens kontorsgöromål 
 Vem ska göra vad? (e-post, vanlig post, utskick av medlemsavgift, 

telefonpassning, fakturor, löpande bokföring, GIT, m.m.) 
 
 Inga-Lill och Micke administrerar skapandet av fakturor och tar hjälp av 

”packare” när dessa är utskrivna. 
 
 Inga-Lill kan tänka sig att lägga 8h/veckan på att sköta klubbens kontorsgöromål 

mot en liten ersättning. 
 
 En kurs i GIT kommer förhoppningsvis att genomföras inom det närmaste. 

Möjligheten finns att boka någon som kommer till Idre och håller utbildningen. 
 
  
  
§ 7  Jubileum/Marknadskommitté 



Idrefjällens Golfklubb 
 
 Delar av marknadskommittén har haft en träff, där man bland annat diskuterat 

jubileet. Man har också sett över hålsponsorerna och tittat på eventuella nya 
sponsorer. Ett sponsorbrev är under utveckling för att skickas ut tillsammans 
med fakturan. Även ett medlemsbrev ska knåpas ihop för att gå ut tillsammans 
med medlemsavierna. 

 
 Förslag att inbjudan till 20-års jubileum går ut både i tidningen Svensk Golf och 

Norsk Golf. 
 
§ 8  Information 

• Stiftelsen har årsmöte den 12 april. 
För att få hyra ut golfbilar krävs det att representanter för golfbanan går 
en utbildning, detta kommer tas upp på nästa stiftelsemöte. 

 
• Den 15 mars är det möte om RM 2013. Vi har tryckt på att vi vill vara 

med som en av arrangörerna, men lutar åt att tävlingarna hamnar runt 
Siljan.  

 
• Föreningsträff i Älvdalen, onsdag 28 mars klockan 17 – 21. Lennart vill 

gärna att någon fler kan följa. 
 

• Måndag 19 mars har Golfdistrikts förbundet vårmöte. 
 
§ 9  Övriga frågor 

• Hur annonserar vi upptaktsträff för damerna? Är det okej att lägga 
pengar på annonsering? Styrelsen anser att detta är okej, men vi kan även 
försöka få det i kommande utskick med medlemsavin. Vi ska såklart 
också nyttja hemsidan. 

 
• Trådlöst internet kring restaurangen och shopen? Detta är på gång. 

 
• Städdag blir den 26 maj i samband med detta håller vi även ett 

medlemsmöte med information. 
 

§ 10 Nästa möte 
 Nästa möte är den 18 april, klockan 18.00 i Bergsskolan. 

 
§ 11 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutade mötet. 
  
 
Idre 2012-03-15 
 
Vid protokollet: Justeras: 
  
 
 
……………………………………………   ..…………………………………………… 
Josefin Norell Ordförande Lennart Hjelm 
 
 
    


