Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 3, 20130417
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Jan Olsson, Ingalill
Svedmyr, Agneta Martinsson, Alf Johansson, Fredrik Litzén, Lisbeth Nymoen.
§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Ekonomisk rapport
För innevarande säsong beräknas intäkterna hamna på ungefär samma nivå
som förra året. Närmast större utgiftspost är de 111.000:- som ska betalas in
till Svenska Golfförbundet före 30/4 -13.
Det har varit oklart hur mycket av de 500:- som betalas in av de s.k. brevlådemedlemmarna kommer klubben till godo. Ingalill har kollat upp detta och
kommit fram till att vi får behålla drygt 200:-.
Under vintern har avverkning utförts på banan. Timret såldes till Mellanskog
för 7.300:- vilket var mindre än vad som utlovats. Vinsten gick jämnt ut med
kostnaden för transporten. Egon Eriksson kommer att undersöka om det för
framtiden finns andra intressenter som ev. kan ge oss ett bättre pris.
Önskemål framfördes att så långt det är möjligt redovisas aktuell ekonomisk
rapport vid varje styrelsemöte.

§4

Golfstiftelsen informerar
Möte har ägt rum med Älvdalens kommun ang. golfbanans framtid. Sammankallande var Stefan Linde och inbjudna var Idrefjällens Golfstiftelse, Idre Fjäll,
Himmelfjäll, Fjällbäckens stugområde och Idre Ski & Spa. Ingen representant
för Idre Fjäll hade möjlighet att komma. Nästa möte kommer att hållas 5/6 då
Idre Handelsplats även är inbjuden att deltaga. Ingalill ska då presentera en
ekonomisk prognos för Golfstiftelsen.
Kommunen kan ev. bidraga med jord, sand och singel.
Golfstiftelsen har investerat i en scorekortmaskin vilket innebär att alla som går
ut på banan måste registrera sig med sitt medlemskort för att få ut ett scorekort.
På kortet anges antal erhållna slag för olika spelformer vilket kommer att underlätta för tävlingskommittén. Investeringskostnaden på 38.000:- ska vi så långt
det är möjligt finansiera med reklamintäkter. Fördelen är att reklambudskapet
kan varieras från dag till dag.

§5

Marknadskommittén
Kommittén informerade om att vi kommer att annonsera i Svenska Golfpärlor som kommer att distribueras som bilaga i bl.a. Svenska Dagbladet
och finnas tillgänglig på turistbyråer och bensinmackar i Sverige. Annonsen
sponsras av Visit Idre och Idre Fjäll vilket också gäller för vår annons i
Golfguiden. I Älvdalens sommarmagasin kommer det att skrivas en hel del
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om golf och i anslutning till dessa artiklar representeras vi av en liten annons
som vi betalar 3.000:- för. Vistit Idre betalar också vår medverkan i
golf.sverige.no och golf.sverige.dk, en site som i år lanseras i Norge och
Danmark.
Webbkameran på golfbanan startas upp så snart vädret tillåter.
Lotta kollar med Golf.se om vi under fliken ”Golfguiden” kan lägga in
våra paketerbjudanden. Vi måste också se till att den information som
finns om vår golfbana är uppdaterad. Föregående säsong kunde man läsa
att vi hade vintergreener långt in på sommaren.
§6

Juniorkommittén
Förslag på medlemmar: Torbjörn Persson, Trond Lia och Fredrik Litzén.
Sammankallande Torbjörn Persson.

§7

Städdagar
Första städdag bestämdes till den 11/5.

§8

Hedersmedlemmar
Lennart Hjelm ställde frågan vilka regler som gäller för att man ska kunna
bli hedersmedlem - vilka hedersmedlemmar vi har och hur de på ett bra
sätt ska presenteras.

§9

RM
Anmälda till RM bör i god tid före tävlingen få ett välkomstbrev från
Idre GK. Vi ska på ett bra sätt ta emot de tävlande när de anländer till
sin inspelningsrunda dagen före tävlingen och kanske vi ska fundera
på om vi ska anordna något arrangemang. Lennart har varit i kontakt
med samerna om vi tillsammans skulle kunna ordna någon trevlig aktivitet
eftersom samernas rikskonvent är förlagt till Idre under sommaren.
Vi måste också ha en genomtänkt evakueringplan ifall det skulle bli så
dåligt väder att spelet måste avbrytas.
Det finns en oro för att parkeringen ev. inte räcker till och ska då klubben
ordna t.ex. transferbussar för att lösa problemet.

§10

Projekt
De dåliga broarna på hål 3 och 14 måste åtgärdas samt kantningen av
bunkrarna slutföras. Önskemål framfördes också om att skyltarna på
banan borde fräschas upp. Tältet utanför klubbhuset och bollplockningsmaskinen ska återställas i funktionsdugligt skick.

§11

Övriga frågor
Norska medlemmar får varken Golftidningen eller Golfguiden trots att
vi betalar in en avgift för detta. Ingalill lovade undersöka frågan och
återkomma.
Styrelsen uppmanas att hjälpa till med att hålla hemsidan uppdaterad
om banans status.
Fredrik Litzén öppnar shopen och drivingranchen 18/5.

§12

Nästa möte
Tisdagen 14 maj kl. 18.00 i klubbhuset.
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§13

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Idre 2013-04-17
Vid protokollet:

Justeras:

.................................. ..................................
Sekreterare Alf Johansson
Ordförande Lennart Hjelm

