Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 3, 20140409
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Agneta Martinsson,
Josefin Norell, Fredrik Litzén, Lars Staffansson, Tor-Arne Midlie.
§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Medlemsutskicket har gått ut, man jobbar nu med att ta fram rätt adresser till de
som kommit i retur.
Till nästa vintersäsong kommer klubbtelefon och mail eventuellt bemannas av
alla i styrelsen efter ett rullande schema.

§4

Golfstiftelsen
Information från golfstiftelsen utgår, inget nytt. Stiftelsen har årsmöte den 29/4.

§5

Städdagar / Golfens dag
Bankommittén genom Alf får i uppdrag att i det snaraste prata ihop sig med
Martin angående förslag på städdagar och arbetsuppgifter, senast till nästa
styrelsemöte den 14 maj. Från kvällens diskussioner uppkom bland annat att
ställa i ordning gamla kansliet, måla innerdörrarna samt i stor ställa i ordning i
och kring klubbhuset.
Förslag på modevisning, fredag den 13/6 och golfens dag, lördag den 14/6.

§6

Information
- Lennart ska på förbundsmöte med SGF i slutet av april, han tillsammans
med Örjan Gustavsson och Ulf Pålsson ska representera Dalarnas
golfförbund.
- Fredrik har installerat en ny dator, som förhoppningsvis ska underlätta och
effektivisera ute i shopen. Priser med mera behöver gås igenom innan
säsongen drar igång.
- Terminalen fungerar inte, måste åtgärdas!
- Damerna har haft upptaktsträff och bollat idéer. Förslag på en 10-manna
scramble, herrar mot damer i inledningen av säsongen. Även förslag på
medlemsträningar (herrar, damer) två-tre gånger i veckan. Morgonträningen,
med golf och sedan gemensam frukost kom även upp.

§7

Mål att jobba mot 2014
Diskuterar olika mål, punkten återkommer vid ett senare möte.
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§8

Klubbhandboken
Till nästa möte går alla var för sig igenom avsnitt 1: Inledning (1.1, 1.2, 1.3)
Då vi tar upp detta och reviderar dessa stycken.

§9

Övriga frågor
- Skylten vid Konsum, olika alternativ diskuterades. Marknadskommittén går
vidare med frågan.
- Hedersmedlemsskap, diskuterades.

§10

Nästa möte
Onsdag den 14 maj träffas vi på golfbanan klockan 18 för gemensam
rundvandring och möte.

§12

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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Sekreterare Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

