
Styrelsemöte Idrefjällens Golfklubb   Nr 2     2020-05-12 

Närvaranda ledamöter och suppleanter:  

Ingalill Svedmyr Johansson, Elin Persson, Josefin Norell, Cecilia Douhan, Alf Johansson, 

Agneta Martinsson, Jan Heder, Ann Langhard, Fredrik Litzen och Tor-Arne Mitdlie    

 

 1. Öppnade av möte 

Ingalill hälsade alla välkomna och förklarade att mötet öppnades. 

 2. Val av sekreterare om inte Elin är närvarande 

Elin var närvarande och valdes till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

5. Ekonomi / Agneta och Ingalill Beslut om bokföringen. 

Det är 343 stycken som har betalat medlemsavgiften in till golfklubben och det är ca. 100 

kvar som inte har betalat. Vi har fått 21 nya medlemmar till klubben. Kul tycker vi! 

6. Städdagar 

Lördagen den 16/5 hade vi städdag. 

Trond vill ha hjälp av oss medlemmar och kommer att skriva på den vita tavlan om det är 

något som ska göras ute på golfbanan. Man gör detta när man har tid så vi alltid kollar den när 

man kommer ut. Idre Fjäll får sköta rutiner på spritning av golfbilar m.m. 

7. Resan. Beslutet att ställa in 

Vi har bestämt att resan till Omberg blev inställd. Vi ska försöka att göra en resa till hösten 

istället. 

8. Samarbete med övriga golfbanor i Dalarna 

Alla golfklubbar i Dalarna har fått möjlighet att vara med i Visit Dalarna, för mer reklam 

kring golfbanan. Det vill vi vara med på.  

9. Vad gör vi med våra Norska medlemmar om de inte får komma till Sverige 

Vi vet ju inte när gränsen kommer att öppna än. Men om den inte kommer det så sa vi att de 



som redan har betalat in medlemskap får använda det till säsongen 2021 eventuellt.  

Vi ska vänta och se på både Norges och Sveriges beslut angående resor genom länderna. Vi 

ska även höra hur Idre Fjäll ser på det. Diskuterar detta mer på nästa möte. 

 

10. Information om banan och restaurang från Idre fjäll 

Golfbanan och restarungen ska öppnas!  

Trond jobbar nu 1 eller 2 dagar i veckan. Det är 2 st från ledningen som kommer bestämma 

vilka som ska jobba ute på banan och i restaurangen. Vi vet inte hur mycket de kommer att 

jobba än men det var på tal om att kansliet i alla fall ska vara öppet 4 dagar i veckan, 4 timmar 

per dag. Mer om detta på nästa möte. 

Väntar på svar på Andreas angående öppettider i kansli och restaurang, om städning osv. 

 

11.Avtalet med Idre golfbana AB ( Idre fjäll) 

Vi har fått skattemyndigheterna på oss angående fakturering. Klubbtävlingar, damgolf, 

herrgolf och aktiviteter ska vi betala till Idre Golfbana AB. Avtalet är på G. 

12.Regler och rekommendationer om från Golfförbundet vad det gäller spel på 

golfbanor 

Vi ska ta hänsyn till de reglerna och restriktionerna angående golf från Svenska 

Golfförbundet. Man får inte samlas före eller efter klubbtävlingar, max 50 personer på en 

tävling får det vara. Folkhälsomyndigheten kommer med mer info sista maj, så vi diskuterar 

detta på nästa möte.  

 

13. Övrigafrågor 

Korpen Idre engagerar för sommarkul i Idre där ungdomarna härifrån är unga ledare och står 

för aktiviteterna mellan V.26-V.28. Vi ska då eventuellt engagera aktiviteter ute på golfbanan 

V.29-V.33, 2 dagar i veckan. Elin ska prata med Rasmus Lia om han vill vara Ung Ledare och 

hjälpa till med det.  

Viktigt att de på Idre Fjäll svarar på mail och telefon när någon vill få tag på oss.  

Janne skriver ut på hemsidan om hur dagsläget är nu så vi uppdaterar våra medlemmar om 

vad som händer. Att vi har möte ungefär var fjärde vecka och att golfbanan öppnar officiellt 

den 30 maj.  

Fredrik kommer att ansluta till ett team för utbildning inom golf med PRO’n från Sverige. 



Den 16-17 juni kommer det 2 personer som ska hålla ett event ute på banan. 

Vi hoppas på mer medlemsträning den här sommarsäsongen.  

14. Nästa möte 

28 maj kl. 18:00, via Skype 

15. Tack och bock 

Ingalill tackade för sig och förklarade mötet avslutat.  


