Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 3, 20120417
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Mikael Dahlström,
Jan Olsson, Josefin Norell, Inga-Lill Svedmyr, Agneta Martinsson, Trond Lia, Fredrik Litzén,
Lisbeth Nymoen.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagens gäst Tommy Staf från SISU idrottsutbildarna hälsades välkommen och
vi inledde med en presentationsrunda.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Information av Tommy Staf, SISU Idrottsutbildarna
Tommy presenterade sig och SISU Idrottsutbildarna. Det mesta av
informationen handlade om hur vi som klubb kan bli bättre på att söka pengar
och få bidrag.
- Klubben kan genom Lärgrupper rapportera in till SISU och få pengar.
Lärgruppen ska bestå av minst tre personer och pågå i minst 45 minuter. Allt
som rör utbildning och utveckling är rapporteringsbart.
Exempelvis kommittéarbete¸ planeringshelger m.m. Även Jent – och
Gutgolfen är rapporteringsbar om det vid varje tillfälle finns en fråga att
diskutera kring under rundan.
- www.dalaidrotten.se  SISU  Blanketter
- Idrottslyftet  Idrott och skola i samverkan.
- www.idrottonline.se  klubbens administrativa hemsida.
- Ekonomiskt stöd vid utbildningar på annan ort.
- GIT-utbildning den 2/5 i Orsa, eventuellt arrangera en internutbildning i GIT
på hemmaplan. Kontakta Göran, Säters GK.
En positiv genomgång ifrån Tommy, som visade på stora möjligheter till
förändring och förbättring inom golfklubbens organisation.

§4

Medlemsavgifter – tidningen Svensk Golf
Får 500-kronors medlemmar tidningen Svensk Golf? Detta ska ha tagits bort för
något år sedan. Inga-Lill går in i GIT och korrigerar.
Förslag på att tidningen Svensk Golf för våra norska medlemmar finns att hämta
i shopen alternativt postas till Flötningen.
Styrelsen diskuterade medlemsavgifterna, det har visat sig att felaktig
information finns på hemsidan. Detta ska ändras omgående.
Inträdesavgiften tillkommer under år 2 och kan delbetalas. På frågan om tidigare
medlemmar som åter önskar bli medlemmar ska betala inträdesavgiften igen,
beslutade styrelsen att detta ej behövs.
Ifall en 500/1200-kronors medlem betalar greenfee och spelar mer, går det att
uppgradera medlemskapet?
Egentligen inte, då greenfee avgifterna tillfaller Stiftelsen och medlemskapet
Golfklubben.
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§5

Ungdomsledare
Har vi några som är intresserade att hjälpa till som ungdomsledare? Inga
spontana förslag kom upp.

§6

Lägesinformation, medlemmar, bana, kansligöromål, Stiftelsen.
- Medlemsfakturor har skickats ut.
- Banan har fått snö på sig igen, men det såg bra ut innan och snön ska inte ha
någon påverkan på underlaget.
- Stiftelsen har styrelsemöte den 18/4 och man har flyttat årsmötet till den
26/4.
- Förslag på ansvarsområden och omhändertagandet av vissa kansligöromål
ska tas upp i Stiftelsen.
Dala greenfee, 25 % rabatt om man är fullvärdig medlem. Frågan skickas med
till Stiftelsen. Så även om tävlings greenfee ska vara 150 kr.
Klubben har fått förfrågan angående olika alternativ för Introduktionskort.
Styrelsen beslutar sig för alternativ B
Följ arbetet kring RM 2013 på www.dalagolf.se flik RM2013. När det kommer
till RM kommer vi att behöva utbilda både funktionärer och domare.

§7

Övriga frågor
Städdag med medlemsmöte och information är sedan tidigare inplanerat till den
26/5 kl. 10.00. Styrelsen beslutar att lägga till en städdag den 12/5 kl. 10.00.
Martin Westblad får i uppdrag att se över vad som behöver göras till dess.
Klubben bjuder på fika.

§8

Nästa möte
Nästa möte är den 15 maj, klockan 18.00 i Klubbstugan. Jossan och Inga-Lill
ordnar med fika, då Agneta ordnade till dagens träff.

§9

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

