Styrelsemöte 3 2018-04-18 Idrefjällens Golfklubb
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Ingalill Svedmyr Johansson,
Alf Johansson, Lotta Holmgren, Kjelle Gaude, Mikael Knutsen, Fredrik Litzen,
Agneta Martinsson.
§ 1 Mötet Öppnas
Lennart hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Sekreterare för mötet
Agneta valdes till sekreterare för mötet.
§ 3 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkännandes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkännandes.
§ 5 Information ( bana, stiftelse, klubb.)
Lennart informerade om SM veckan i Halland 7-15 juli.
Tisdag 5 juni inbjudan till Dalaidrottens golftävling.
Introduktions kurs i golfbaneskötsel 15 maj i Rättvik där berörda ska delta.
Inbjudan till förbundsmöte den 21-22 april som Lennart ska delta i.
GDPR= Nya dataskyddslagen.
25 maj träder den i kraft, all information publiceras på Golf. se.
Det blir ett nytt hcp system2020.
Sv. Golförbundet pratar inga nya Regler och hcp förrän i oktober
då man börjar informera om detta.
Det ska finnas en distriktsdomare för varje klubb.
Ramavtal med Tele 2 ska undersökas.
Utvärdering av Golfens dag 2017 finns på Golf.se
Enkät från TGF= Tävlingens GreenFee
Den fyllde vi i gemensamt. Dalagreenfee som för fullvärdiga medlemmar är 25%
av ordinarie greenfee.
Tävlingsgreenfee är 200:Vad som blir efter enkäten får vi ta del av senare:
Stiftelsens information om anställningarna till sommaren.
PÅ banan:
Trond Lia började den 1 april.
Lars Staffansson och Kjelle Gaude börjar i Maj.
I kansliet har vi Cecilia Douhan. Ingalill S Johansson och extra
Agneta Martinsson.
Kenny Rolf och fru tar hand om restaurangen i sommar + ev. Extra personal
vid behov.
Ingalill har försökt kontakta berörda ang. fiberanslutning till golfbanan utan
resultat än så länge då dom inte lämnat respons på skickade majl.
Stiftelsens styrelse blir ändrad i Maj.

§ 6 Kickoff den 4-6 maj.
Fredrik undersöker ev. ort för genomförandet.
§ 7 Juniorerna
Ska försöka göra upp en plan för sommarens träningar och beställa hem
väskan Golfäventyret som är en bra ingångs port för juniorerna.
§ 8 Golfens Dag
Lotta håller i detta. En tanke är att skicka ut en inbjudan till olika idrottsklubbar
i byn. För att på så sätt locka föräldrar och barn till golfbanan.
Temat är dubbelt upp = 1medlem + gäst.
En grupp bestående av Fredrik, Lennart, Lotta och Ingalill ska arbeta fram
Ett sponsorpaket för våra stugägare och deras gäster.
En uppgift dom ska jobba på Kickoff helgen.
§ 9 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 10 Nästa möte
Nästa möte den 23 maj kl.18.00 Golfbanan
§ 11 Mötet avslutas.
Lennart tackade och avslutade mötet.

Idre den 2018-04-18

Vid protokollet:

Justeras

______________________ _________________________
Agneta Martinsson

