Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 4, 20120508
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.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Inför städdagarna, 12 maj och 26 maj
Martin har det övergripande ansvaret för städdagarna, han har koll på vad som
behöver göras. Vid det första tillfället den 12 maj, ska vi i första hand få ordning
kring klubbhuset och dess närområden, ranchen, infarten...
Förslag på att måla innedörrarna i klubbhuset vita.
Även förslag på att ändra inriktning på blommor kring klubbhus/restaurang,
skötsel av blommor läggs förslagsvis på damkommittén som även ombesörjer
att dessa kommer på plats.
I och med städdagarna ligger det även i tiden för bankommittén att träda fram,
Alf sammankallar till möte.
Till städdagen den 12 maj ordnar Trond, Lisbeth och Jossan med fikabröd.

§4

Ekonomisk rapport från kassören
Det rullar på, medlemsavgifter är på väg in samtidigt som årsavgifter till
förbundet och spelaravgifter till stiftelsen är betalda.

§5

Golfstiftelsen informerar
Bokslutet för 2011 är gjort och årsmötet är flyttat till den 29 maj. En
verksamhetsplan är under framtagande.
Martin är i slutfasen av rekryteringen inför sommaren. Det ser bra ut på banan,
bättre mot vad de gjort de senaste två åren.
Övertagandet av restaurangen är klart och de är peppade att köra igång. Det hela
känns positivt.
Två personer är anmälda till att åka på en kurs i Stockholm i slutet av maj
gällande uthyrning av golfbilar.
Det är möjligt för Martin att lägga in bilder på banan och information gällande
banan på hemsidan. Inga-Lill tar med sig det och informerar Martin.

§6

Marknadskommittén
Bilder är hittade att kunna byta ut med på hemsidan/annonser/skyltar.
En annons kommer att gå ut med anläggningen och Golfklubben i fokus.
Den 16 juni kommer vi att ha en öppen golfdag, som sammanfaller med PGA
Professionals ”free lesson day”, vilket innebär fria golflektioner.
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Golfförbundet har hört av sig angående en satsning gentemot den norska
marknaden där Visit Sweden och Visit Dalarna är med.
Några justeringar har gjorts på hemsidan, nya bilder är som sagt var på gång.
Uppdateringar har gjorts bland annat under aktuellt och länkar.
§7

Jubileumskommittén
Tävlingarna vecka 30 är fastställda, jubileumsgolfen kommer att gå av stapeln
fredag 27 juli. I tävlingen kommer en tävling a´la Jocke E att spelas.
Förslag på att ha ”After Golf” med trubadur varje dag och avslutande dans på
fredag kväll i samband med jubileumsmiddag.
Konferencierer är tilltänka och en inbjudan med boendepaket kommer att gå ut
så snart som möjligt. Så även en pressrelease. Kommittén arbetar även för att ta
fram ett jubileums öl/vin som kommer att kunna köpas i restaurangen under hela
säsongen.
Jubileumskommittén tar gärna emot förslag och synpunkter och de har sitt nästa
möte den 21 maj.

§8

GIT
Inga-Lill informerar lite kring GIT. Hon och Fredrik ska sätta sig in mer i
systemet, så även andra som behöver ha behörighet i samband med tävlingar etc.
Bokningar har börjar komma in i dagsläget cirka 500 stycken.
Inga-Lill ska kolla upp registreringen av frikort (introduktionskort)

§9

RM 2013
Samma tidpunkt i år som vi ska arrangera RM nästa år kommer en delegation att
komma hit och se över banan. De har erfarenhet och är behjälpliga med tips och
idéer kring upplägget och utformningen av tävlingarna.
Ett studiebesök kommer att göras på årets RM i Östersund den 9-10 juli. Där ska
vi passa på att göra reklam för vår jubileumsvecka men även vårt RM 2013.
Vi behöver en distriktsdomare, en sådan kommer att skickas på kurs, någon
tänkbar/intresserad? Det kommer även att erbjudas kurser för funktionärer.

§10

Klubbhandboken
Stadgarna utdelade under kvällens möte, den fortsatta revideringen skjuts upp
tills i höst.

§11

Information
- Träff i Sala den 9 juli för tävlingskommittén.
- Officiell öppning med ”Pegg På” den 2 juni.
- Fortsatta oklarheter kring tidningen Svensk Golf. Tidningen går ut oavsett
medlemskap? Men ej till fullvärdiga medlemmar i Norge.
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§12

Övriga frågor
- Arrangera en klubbresa i höst? Fredrik kollar upp alternativ och kostnader.
- För att locka tidigare medlemmar som funderar på att börja spela igen gå ut
med samma drive som förra året och erbjuda en veckas fritt spel i
inledningen på säsongen. Få ut detta erbjudande så snart som möjligt.
Inga-Lill tar med sig frågan till stiftelsen.

§13

Nästa möte
Lennart återkommer med datum och tid för nästa möte. Mikael ordnar med fika

§14

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Idre 2012-05-09
Vid protokollet:

Justeras:

…………………………………………… ..……………………………………………
Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

