Idre Fjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 4, 2016-05-18
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lars Staffansson, Josefin Norell, Agneta Martinsson
& Ingalill Svedmyr-Johansson.
§1

Mötets öppnande
Ingalill valdes till att leda dagens möte.

§2

Sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet, för justering Ingalill.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter att punkt 7 och 10 tagits bort.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5

Golfstiftelsen
Det är nu klart med en ny restauratör, även den tredje tjänsten på banan är satt
samt den ena av de två 75%-tjänsterna till kansliet.
Den tomma skylten upp mot första tee kommer att fyllas med en välkomsttext.
Stiftelsen går för tredje året i rad med ett plusresultat och man har årsmöte den
30 maj.
Eloge till gänget som hackade is!

§6

Hemsidan
Ingalill har börjat uppdatera hemsidan, både Lars och Agneta har
uppmärksammat saker som inte stämmer. Ingalill ska be Micke om hjälp
gällande tävlingar.
Lars efterfrågar en genomgång av hemsidan för honom och Per av Ingalill.

§7

Information
Utgår

§8

Städdagarna
Städdagar nu till helgen, den 22-23 maj kl. 10.00. Martin finns på plats och
delegerar arbetet. Lars har röjt en del och bland annat ska det riset köras bort.
Agneta har ordnat med förtäring.

§9

Kickoff på banan
Den 28 maj är det kickoff med tävling och mat. Program i övrigt är oklart.

§ 10

Klubbhandboken
Utgår

§ 11

Övriga frågor

Idre Fjällens Golfklubb
Agneta fiskar återigen upp frågan om cykelställ, Ingalill tar med sig till
stiftelsen.
Lars upplyser oss om att det finns bänkar samt stolpar och nät på flygfältet,
Ingalill tar med sig frågan om att nyttja dessa till John Lundmark.
Allmänna diskussioner kring sophantering på banan samt kring klubbhus,
restaurang och shop. Ingalill tar det med sig.
Ingalill kollar även med Lotta och/eller Sofie angående bilder till Cecilia på
regiondalarna.
§ 12

Nästa möte
Nästa möte enligt agendan. Kallelse via eposten.

§ 13

Mötets avslutande
Samtliga tackade för sig.
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