Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 med styrelsen för Idrefjällens Golfklubb
Tid: 12 maj 2015
Plats: Golfbanan
Närvarande: Lotta Holmgren, Lennart Hjelm, Ingalill Svedmyr Johansson, Fredrik Litzén, Alf
Johansson, Mikael Dahlström, Lars Staffansson, Lisbeth Nymoen, Martin Westblad.
§1

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

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

Sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Alf Johansson

§4

Headgreenkeepern har ordet
Övervintringen har varit bra och inför säsongen har banan gödslats och
stödsåtts och ett antal greener täckts med dukar. Konditionen på banan är
till dags dato bättre än i fjol. En lista på arbetsuppgifter som kan utföras av
medlemmar upprättas. Ordförande poängterad att Martin ensam
har beslutanderätt när det gäller användande av golfbilar på banan.

§5

Grand opening 30 maj
Kl. 11.00 ”Pägg På” Texas scramble, 3-manna lag. Älvdalens golfklubb
har inbjudits att deltaga. Intresserade kommer att erbjudas en rundvandring
och möjlighet att prova på golf. Juniorerna arrangerar tävlingar. Gamla
medlemmar med grönt kort får utan kostnad spela gratis under veckan.
Restaurangen öppnar för säsongen och lunchkuponger kan köpas till
specialpris och så länge kupongerna gäller betalar man 10:- för kaffe.
Dagen avslutas med prisutdelning och modevisning

§6

Föregående protokoll
Mikael Dahlström gjorde en muntlig sammanfattning av föregående
styrelsemöte.

§7

Golfstiftelsen informerar
För att locka fler greenfeespelare har stiftelsen beslutat att, för att göra banan
mer attraktiv, lägga extra resurser på skötseln av banan, vilket kan komma att
medföra ett underskott i 2015 års bokslut. Investeringar har gjorts i en greenklippare och gödselspruta. På förekommen anledning meddelade stiftelsen
att vattenprover i klubbhuset tas varje år samt att slambrunnen töms vid behov.
Sponsorbrev och greenfeecheckar skickas ut i samband med säsongsupptakten.

§8

Hemsidan
Ny design. Kolla igenom hemsidan och kom med synpunkter.

§9

Juniorer
Ansvariga för golfträningen är Trond Lia, Fredrik Litzén, Kjelle Gaude
och Lars Staffansson. Närvarolista måste föras. En app som underlättar
redovisningen finns att hämta på nätet. Inspiration till nya aktiviteter
finns att tillgå på golf.se. För intresserade finns kostnadsfria ledarutbildningar. Flera av våra juniorer kommer att deltaga i Skandiatouren.

§ 10

Information från kommittéer
Pernilla Wibergs tävlingar utgår. Tävlingsprogrammet kommer att
kompletteras med Ski & Spa och NilAlf AB.
Marknadskommittén ska träffas och diskutera införsäljning av nya sponsorer
och parkeringsskyltar. Innevarande år kommer bankommittén bestå av
Trond Lia, Fredrik Litzén, Lisbeth Nymoen, Martin Westblad och sammankallande Alf Johansson.

§ 11

Övriga frågor
Beslut togs att kontorsutrymmena i klubbhuset ska städas ur och att
lamporna i entrén kontrolleras. Pekskärmens funktion säkerställes.
Sökes: någon som vill ansvara för ”HIO-tavlan”. Nya klubbkläder har
tagits fram: T-shirt-tröja-keps 1.100 kronor.

§ 10

Nästa möte
Onsdag 10 juni kl. 18.00. Golfbanan.

§ 11

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet

Idre 2015-05-28
Vid protokollet

Justeras

………………………………………..
Alf Johansson

………………………………
Lennart Hjelm,ordförande

