
Styrelsemöte Idrefjällens Golfklubb NR 3                        28/5-2020 

                                

Närvarande ledamöter och suppleanter: 

Ingalill Svedmyr Johansson, Elin Persson, Agneta Martinsson, Jan Heder, Ann 

Langhard, Alf Johansson och Tor-Arne Midtlie  

                      

1. Öppnade av möte 

Ingalill hälsade alla välkomna och förklarade att mötet öppnades. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av sekreterare om inte Elin är närvarande 
Elin var närvarande och valdes till sekreterare. 
 

3. Föregående protokoll 
Förgående protokoll togs till handlingarna.  
 

5. Tävlingar, dam golf och herrgolf och rekommendationer 

Riktlinjerna från Svenska Golfförbundet har inte förändrats så det blir fortfarande inga 

officiella tävlingar. Agneta hade information om de olika riktlinjerna och reglerna vid 

sommarens första damgolf.  

Ingalill har pratat med Anna W om Golfens Dag, det blir den 27/6 med olika aktiviteter från 

Fredrik. Elin och Jossan kan kolla om de kan arrangera sig i det och försöka fixa aktiviteter 

och eventuellt prata med Anna W också. Återkommer om det på nästa möte. 

Restaurangen öppnar helgen 5-6 juni med fika, korv, mackor, dricka, kaffe och chokladbit. 

Serveringen sker inne i kansliet och betalning med swish eller kontanter. Det har skett en 

vattenskada inne i restaurangen och det håller på att byggas för fullt men förhoppningsvis så 

kommer det att öppna med matservering och fullständiga rättigheter till midsommarhelgen 

eller i slutet av juni någon gång. Golfterminal är beställd och ska sättas upp i kansliet.  

Vi håller koll på Folkhälsomyndigheten om uppdateringar kring riktlinjer och regler, håll koll 

på om Ingalill skickar ut mail om det. 



 

6. Rykten om att Tro Arne ska flytta 

Tor-Arne sitter kvar i styrelsen även när han flyttar. Han tar hand om herrgolfen om han tar 

sig över gränsen. 

 

 

7.  Info från Idre golf AB 

Fredrik har haft ett möte med Anna och hon ska vara i kansliet 4 timmar varje dag om hon 

inte blir uppskickad till bokningen på Idre Fjäll. 

 

8. Agneta info om medlems statistik. 

390 st har betalat in medlemskap till klubben och det är ca 159 kvar som ska betala. 

 

 9. Övrig info. 

Det finns ett facebook fönster på hemsidan så att folk hittar lättare till Idrefjällens Golfklubb 

sida, tanken är att hitta lättare till inlägg och bilder kring golfbanan. 

 

 10. Nästa möte 

Nästa möte blir 24 juni kl. 18:00 

Återkommer om vi blir ute på golfbanan vid serveringen eller via Skype.  

Det kan även bli ett inkallat möte när som helst beroende på vad som händer med allt kring 

riktlinjer, regler och restaurang m.m.  

 

Ingalill tackade för sig och förklarade mötet avslutat. 

 

 


