
Styrelsemöte nr 4, 2017-05-17 
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Agneta Martinsson, Morgan Knutsen, 

Kjelle Gaude, Josefin Norell, Lars Staffansson. Övriga: Trond Lia 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Lennart hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Jossan valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Från föregående mötesprotokoll ändrades det till att det är Adam som ska jobba 

halvtid i kansliet samt att domarutbildningen och dess material skjuts fram på 

kommande styrelsemöten. I övrigt lades föregående mötesprotokoll till 

handlingarna. 

 

§ 5 Information bana, Stiftelse och klubb 

Trond berättade att man i det senaste har avverkat och röjt ordentligt, vilket har 

släppt in ljuset på banan. Detta kommer i förlängningen vara gynnsamt för 

kommande invintringar, då höstljuset har stor betydelse.  

 

Mycket tid har även lagts på att börja komma iordning i garaget och verkstaden 

som varit eftersatt.  

 

Trond har en ganska klar bild över vilken maskinpark han vill ha och jobbar nu 

för att byta in ruffklipparen mot en mindre, smidigare maskin som är mer 

anpassad för vår bana.  

 

Under veckan kommer man att gå över vattensystemet, som är en utmaning och 

som på sikt kräver åtgärder. 

 

Tre stycken ungdomar har visat intresse för sommarjobb på golfbanan. 

I övrigt så är ordinarie personalstyrka på plats förutom Lars som kommer senare 

i juni. På det stora hela är känslan inför sommaren positiv! 

 

Lennart meddelade att ”bunkern” vid fyran kommer att rensas/kantas på 

bekostnad av Länsstyrelsen, detta för att återfå svalorna. Skyltar kommer att 

sättas upp med vad som gäller. 

  

§ 6 Golfens dag 

 Inför golfens dag har Kjelle med hjälp av Rasmus Lia gjort reklam för golfen 

med ”prova på” och aktiviteter på skolan. Väldigt uppskattat och stort intresse. 

 

 Lotta har roddat och gjort iordning reklamblad som är utdelade och uppsatta. 



 Under golfens dag kommer personalen att visa upp delar av sin maskinpark, det 

blir ”prova på” ute på banan, putt tävling samt korv med bröd i restaurangen. 

  

§ 7  Övriga frågor 

 Lars tyckte att vi skulle lotta ut greenfee biljetter bland dem som ”gillar och 

delar” varje vecka på vår Facebooksida. Lennart tar med till Stiftelsen. 

 

 Sverigelotten kommer att säljas i kansliet under sommaren, eventuellt även i 

shopen och restaurangen. Intäkterna kommer oavkortat att gå till ungdoms- och 

juniorverksamheten. 

 

 Cirka 400 stycken har hittills betalat in sig som medlemmar. Några nya har 

tillkommit! 

 

 Ytterligare städdag/ar kommer att annonseras på Facebook och hemsidan. 

 

§ 8  Nästa sammanträde 

 Onsdag den 15/6 kl. 18.00 på golfbanan. 

 

§ 9  Mötet avslutas 

 Lennart tackade och avslutade mötet. 

  

 

Idre 2017-05-18 

 

Vid protokollet: Justeras: 

  

 

 

……………………………………………   ..…………………………………………… 

Josefin Norell Lennart Hjelm 

  

 


