
Idre Fjällens Golfklubb 

 

Styrelsemöte nr 3, 2016-04-13 
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Agneta Martinsson, Alf Johansson, 

Per Forsberg, Mikael Dahlström, Tor Arne Midtlie, Ingalill Svedmyr-Johansson, Lotta 

Holmgren och Lisbeth Nymoen. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Per valdes till sekreterare för mötet, för justering Lennart. 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 Inget att anmärka. 

 

§ 5 Information Golfstiftelsen 

 Överenskommelse är gjord med Martin Westblad som börjar den 2 maj 2016 

som Head Greenkeeper.  

 Ytterligare två banarbetare (Micke Rosberg och Jonas Garsjö) är klara. För 

tillfället finns en vakant plats. 

 Diskussioner och förhandlingar pågår med en ny restauratör om att ta hand om 

restaurangen på klubben den kommande säsongen. 

 En kanslist ska tillsättas och här pågår också diskussioner med tänkbara 

personer. Kansliet kommer att flytta ut från shopen och till den tidigare luckan. 

Totalt för kansliet beräknas 1,5 tjänst. 

 En ny form av hyresavtal kommer att tas fram till säsongen för golfbilarna.  

  

§ 6 Hemsida (idregolf.se) 

 Operation uppdatering ska nu påbörjas för att ha en fräsch och inbjudande 

hemsida så snart som möjligt. 

 Per, Lars och blivande kanslist ansvarar för innehåll med hjälp av övriga 

medlemmar. Ingalill har koll på admin av hemsidan och finns med som 

bollplank i dessa frågor för att kunna göra arbetet så smidigt och lätt som 

möjligt. 

   

§ 7  Allmän information 

 Finns två så kallade introduktionskort i klubben. Ett avsett för ordföranden och 

ett som har roterat årsvis bland övriga styrelseledamöter. 

 Ingen som är intresserad av detta andra kort så det blir tills vidare vilande. 

 Till helgen stundar Förbundsmöte i Svenska Golfförbundet. Lennart är en av 

representanterna från Dalarna. En fråga som kommer att diskuteras är de så 

kallade verksamhetsrevisorerna. Lennart informerade om detta och återkommer 

vid nästa möte med en rapport från Förbundsmötet. 
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§ 8  Städdagar 

 Kommer att bestämmas i samråd med Martin W. Ingalill och Agneta ansvarar 

för detta. 

 Beslutades att ha en tidig städdag för att snygga upp från infarten till klubben 

upp och runt klubbhuset. Detta blir den 10 maj kl. 17.00. 

 Beslutades också att ha en ”isbrytardag” för att få undan is från många av 

greenområdena. Detta blir den 16 april kl. 13.00. 

 

§ 9  GIT 

Inget att rapportera för dagen. Återkommer vid nästa möte. 

  

§ 10 Kickoff på banan 

Den 28 maj är det dags för Grand Opening. Tävlingen Pegg på är ett inslag men 

fler idéer på inslag denna dag efterlystes. Restaurangen kan ha något tema, 

juniorerna med några sköna aktiviteter och klädvisning. Agneta tar detta vidare 

tillsammans med berörda kommittér.  

 

§ 11 Klubbhandboken 

 Dagens ämne ur klubbhandboken: Marknadskommittén. 

 Golfstiftelsen har haft möte med Idre Fjäll som kommer att bidra med två 

stycken medarbetare till marknadskommittén, Sofie Andersson och Peter Rex 

som då tillsammans med Ingalill bildar denna kommitté. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Bara informellt upplystes om att vi måste bli bättre avseende SISU och 

Idrottslyftet. Här finns pengar att hämta för klubbens verksamhet och fortsatta 

rekrytering. 

 

§ 13 Nästa möte 

Nästa möte enligt sammanträdesplanen, onsdag 18 maj kl. 18.00 i klubbhuset på 

golfbanan. 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande Lennart Hjelm tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

Idre 2016-04-14 

 

Vid protokollet: Justeras: 

  

 

 

……………………………………………   ..…………………………………………… 

Per Forsberg Ordförande Lennart Hjelm 
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