Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 4 med styrelsen för Idrefjällens Golfklubb
Tid: 13 maj 2013-05-13
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Agneta Martinsson, Lotta Holmgren, Lennart Hjelm, Lisbeth Nymoen, Ingalill
Svedmyr Johansson, Trond Lia, Fredrik Litzén, Alf Johansson, Mikael Dahlström, Jan Olsson,
Torbjörn Persson
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till sekreterare för mötet valdes Lotta Holmgren.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.

§4

Ekonomisk rapport
Vi gick igenom Resultat- och Balansräkningen.
Av de utskickade fakturorna på medlems- och spelavgift på totalt 889.575:har vi fortfarande kundfordran på 379.050:-.
Det tillkommer nya medlemmar över disk på Idrefjällens Golfklubb.
Kostnader för redovisningstjänster har ökat. Ingalill har bestridit fakturorna.
Vi avvaktar besked.

§5

Golfstiftelsen informerar
Måndagsmöten kommer att återupptas med representanter från bana, kansli,
shop, stiftelse och restaurang.
Stiftelsen har haft träff med kommunen ang. amorteringsbefrielse samt bidrag
från kommunen i form av arbetskraft och material.

§6

Marknadskommittén informerar
Hemsidan behöver uppdateras med aktuella uppgifter. Styrelsen ombeds att
gå in och titta.
Nytt scorekort kommer till sommaren, originalet håller på att färdigställas för
tryck som sedan används i den nya scorekortmaskinen.
Användningsrättigheter av kartan kollas upp hos Caddie.
Golfens skylt vid utfarten från Idre Fjäll behöver förnyas. Kollar med Idre Fjäll
om vi kan göra något tillsammans på den för att minska klubbens kostnad.

§7

Bankommittén informerar
Arbete pågår för fullt på banan. Det växer och ser bra ut på de flesta hål.
Hänvisningsskyltar för golfbil behöver tas fram. Trond snickrar skyltar, Lotta
tar fram dekaler ang. hänvisningen som monteras på befintlig plåt.
Ser över dränering på 9:an och 7:an för att kunna leda bort vatten och på så
sätt minska risken för isbränna.
Dikning pågår.
Frivillig arbetskraft är välkommet och det finns redan några som anmält sitt
intresse.
7:ans green är dålig, växtlighet finns dock. Bankommittén pratar med Martin
ang. arbete med 7:ans green och andra som är dåliga.
Trond fixar bron vid hål 3 och 14.
Försäkring för tältet kollas upp.
En till städdag skall genomföras, bankommittén återkommer med datum.

Dåligt med färg på husen (shop, restaurang, kansli) det har även lossnat kitt
på många fönster.
§8

Damkommittén informerar
Få damer kom till upptaktsträffen.
Agneta har gjort en lista till Fredrik på bagbodar, lediga och ev. upptagna.
Innan 15 juni skall man ha anmält sitt intresse för den bagbod man haft
senaste året för att kunna hyra den även kommande golfsäsong.
Blommor till klubbområdet har beställts från Marksgården i Älvdalen. Halva
priset för blommorna i utbyte mot en skylt vid parkeringen.
Information ang. Damsvingen (tisdagstävlingen) läggs in på hemsidan.

§9

Juniorkommittén informerar
Juniorträning hela sommaren, med spel under ledigheten. Fredrik planerar.
Fredrik ser även på övriga aktiviteter i sommar som t ex tävlingar mm.
Kick off för juniorträningen med spel och träning. Vi kommer även bjuda in
barn/ungdomar på andra sidan gränsen och Särna.

§ 10

RM 2013
Vid dagens datum är 29 lag anmälda. Hoppas på ett ökat intresse när
golfsäsongen kommit igång. Reklam ang. RM i Idre har gjorts till alla deltagare
från förra årets tävling via mailutskick från Klövsjö. Micke jobbar vidare med
tävlingen.
35 % av deltagarna får priser. Domare skall snart utses.

§ 11

Idrott Online (rapportera möten)
Påminnelse om att rapportera in träffar/möten vi har till Idrott online.

§ 12

Övriga frågor
Lotta undrade om fakturor skickats till tidigare stödjande medlemmar.
De har inte skickats och kommer ej att skickas. Kostnaden till förbundet är
nästan lika hög som hela intäkten.
Information ang. betalning av bagbodar läggs ut på hemsidan.
Tidigare punkt på föregående möte ang. förslag till projekt skjuts upp till
kommande möte.

§ 13

Nästa möte
2013-06-13

§ 14

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Idre 2013-06-03
Vid protokollet

Justeras

……………………………………………………
…………………………………………………….
Lotta Holmgren

Lennart Hjelm, ordförande

