
Idre Fjällens Golfklubb 
 

Styrelsemöte nr 5, 2016-06-15 
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Agneta Martinsson, Alf Johansson, Per Forsberg, 

Mikael Dahlström och Tor Arne Midtlie, 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Alf Johansson hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Per valdes till sekreterare för mötet, för justering Alf. 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 Trond är på gång med att ordna cykelställ. Lars kollar vidare avseende nät och 

stolpar. Sophanteringen måste styrslas upp mer, kanske vi behöver införa klarare 

rutiner för detta. 

 

§ 5 Information Golfstiftelsen 

 2015 visade på ett svagt positivt resultat. 

 En såmaskin ska leasas, kommer inom kort till banan. Även en ny 

fairwayklippare är på gång. 

 Sponsorskyltar, försäljningen har gått bra. Bara en skylt kvar att sälja. 

 En ny marknadskommitté är på plats i Golfstiftelsen. Även klubben ska tillsätta 

en marknadskommitté är tanken. 

  

§ 6 Hemsida (idregolf.se) 

 När nu personal är tillsatt på kansliet så ska Per, Lars och Ingalill se till att de 

matas med idéer och förslag om vad vi ska lägga upp på hemsidan. Detta arbete 

kommer rulla på nu under sommaren och förhoppningsvis ska rutiner hittas. 

   

§ 7  Info från kommittéer 

 TK meddelade att inga nya tävlingar har tillkommit sedan senast. 

 BK ska ha ett möte med Martin och övrig banpersonal. Att dressa greenerna 

oftare är ett önskemål från BK. 

  

§ 8  Övriga frågor 

När drar juniorverksamheten/träningarna igång? Ingen information gick ut till 

skolorna innan sommarlovet. 

Restaurangen med ny krögare har dragit igång. Tyvärr tar hanteringen av mat 

och smörgåsar alldeles för lång tid. Måste påtalas. Kanske också behövs 

ytterligare personal för att t ex ta hand om betalning och andra göromål. 

 

§ 13 Nästa möte 

Nästa möte enligt sammanträdesplanen, onsdag 20 juli kl. 18.00 i klubbhuset på 

golfbanan. 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Vice ordförande Alf Johansson tackade och avslutade mötet. 
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Vid protokollet: Justeras: 

  

 

 

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

Per Forsberg Vice ordförande Alf Johansson 

 

 

 

  

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 


