
Styrelsemöte nr 5, 2018 – 06 – 13 
 
 
Närvarande ledamöter: Lennart Hjelm, Alf Johansson, Agneta Martinsson, Mikael 
Dahlström 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Sekreterare för mötet 
 Alf Johansson valdes till sekreterare för mötet 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående  mötesprotokoll lades till handlingarna 
 
§ 5 Information, klubb, bana, stiftelse, kommittéer 
 Eftersom antalet mötesdeltagare var begränsat behandlades endast ett fåtal 
 frågor. 
 Förslag framfördes att frågan om ett ev. samarbete med Trysil GK skulle  
 aktualiseras – Beslut togs att  200 kronors tävlingsgreenfee  skulle gälla för 
 alla former av medlemskap således även för  500 kronors medlemskap  - 
 Alla var överens om att endast en typ av greenfeerabatt kan utnyttjas vid 
 ett och samma tillfälle -  Lennart föreslog att regeln om ofrivilligt rubbande  
 av boll på green skulle införas som lokal regel redan i år även om den  
 officiellt inte kommer att gälla förrän nästa år och att information om detta 
 bör sättas upp på lämplig plats . 
 Alla säsongens tävlingar är enligt Mikael Dahlström utlagda på hemsidan. 
 De som har anknytning till träningslägret i innebandy på Idre Fjälls har av 
 Peter Rex Informerats om möjligheterna att spela Golf på Idre GK. 
 
 
§  6 Aktiviteter på Idreyrans familjedag fredag 13 juli 

På fotbollsplanen i Idre kommer klubben under Idreyran att erbjuda 
 äventyrsgolf. Tåg kommer att pendla till golfbana och restaurangen 
 kommer att servera ”Yranlunch” Ev. extramöte inför Idreyran kommer 
 att hållas 11 juli. 
 
§ 7 Klubbens marknadsföring 
 För klubbens marknadsföring svarar Fredrik och Lotta 
 
§ 8 Gäst-.  och medlemsundersökning. Hur går vi vidare. Klubbrådgivning  
 Förslag antogs att bjuda in vår klubbrådgivare till styrelsemötet 15 
 Augusti och i samband med mötet  ev. spela en scramble. 
 
§ 9 Juniorer 
 Frågan bordlades till nästa möte. 



§10 Övriga frågor 
 För att värva nya medlemmar framfördes en idé om att tidigare 
 medlemmar mot ett 500 kronor medlemskap under en period skulle få 
 spela på banan utan att betala greenfee så även att  de som i  år tagit grönt 
 kort skulle få samma  erbjudande.  
 Önskan framfördes att scorekort ska finnas tillgängliga vid tee på hål nr. 2 
 Alla medlemmar som önskar fira Rasmus Lias bronsmedalj i EM är 
 välkomna till ICA-parkering kl. 17:15 fredag 15 juni ! 
 
§ 11 Nästa styrelsemöte 
 Klubbhuset 2018 – 07 -18  kl. 18:00 
 
 
 Idre 2018 – 06 – 14 
 Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 Alf Johansson   Lennart Hjelm
  
 
 
   
 
  
  
   
  


