Styrelsemöte nr 7, 2015-10-07
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Agneta Martinsson, Tor-Arne Midtlie,
Mikael Dahlström, Josefin Norell, Lars Staffansson, Lotta Holmgren, Alf Johansson,
Ingalill Svedmyr-Johansson, Martin Westblad, Fredrik Litzén.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Fastställande av dagordning
Information från Martin lades till som punkt 4, dagordningen fastställdes
därefter med att efterföljande punkter försköts ett snäpp.

§4

Information från headgreenkeeper Martin Westblad
Martin har påbörjat arbetet med att invintra banan genom att lufta fairways.
Efter den 12/10 kommer även greenerna luftas och därmed stänger de ordinarie
greenerna. Martin har varit i kontakt med bankonsulenten och man är överens
om att vintertäcka några av greenerna helt, Martin är nu på jakt efter
heltäckande material (vårtäckningsduk och plast)
Åtgärder pågår även för att undvika översvämningar på 6:an och 7:an. Banan är
i övrigt väldigt fin och Martin kommer att hålla koll under hösten, bland annat
så att det inte blir is. Dock är det än viktigare att det inte blir is i vår.
I övrigt diskussioner kring banan, utslagsplatser i stort, inköp av såaggregat,
lägga tillbaka torv på tee. Inför våren finns en del arbete att utföra bland annat
förstärka broar, målning av skyltar o.s.v.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§6

Golfstiftelseinformation
Det ser positivt ut på ekonomisidan, förhoppningsvis klarar sig stiftelsen undan
ett minusresultat. Utökandet av golfbilar har gett positiva resultat i kassan.
Lennart önskar greenfeeboken tillbaka till nästa år, samt att banguide ska finnas.
Banguiden är kostnadsfri, om man väljer att ta den som den är, det vill säga med
leverantörens reklam. Vill man ha egen reklam/sponsorer, så kostar det några
kronor per exemplar.
Sammanställning av gästenkäten efterfrågas, svarsfrekvensen har varit bra.
Fredrik fixar genomgång på nästa möte.

§7

§8

I övrigt som behöver ordnas till nästa säsong: Nya hålkoppar och flaggor.
Kassörens rapport
I dagsläget ca. 33 000 kr på kontot, oförändrat i stort sett.
Till nästa möte efterfrågas sammanställning över medlemsfördelningen.
Kommittéinformation
Tävlingskommittén är fortsatt Trond och Micke, ser gärna att de får lite
förstärkning. Kanske finns det medlemmar utanför styrelsen som är intresserade
av att ingå i en funktionärsstab? Även en utbildning för funktionärer efterfrågas.
Tävlingsprogrammet för 2016 kan spikas så snart alla som ska ha tävlingar
kommit in med datum. Ett sista datum för detta kommer därför att bli satt.
PW Open har varit efterfrågat i år, klart för nästa år är att avslutningen av
Fjälltouren kommer att spelas i Idre. Fredrik jobbar även för att få hit en
”stortävling” som ska dra mycket folk.
Marknadskommittén har ej haft någon träff sedan sist, jobbar vidare med det
som är.
Juniorkommittén informerar om att man har ett gäng äldre juniorer som spelat
bra under sommaren och som är på gång.
Fredrik önskar hjälp med knattarna 5-6 år upp till 9 år. Lennart trycker på att vi
behöver rekrytera nya ungdomar och tipsar om svenska golfförbundets nya
hemsida.

§9

Kansliinformation
Kanslifunktionen i shopen har fungerat bra.

§10

Ordförandeinformation
• Golfting i Rättvik den 15/11.
• Det efterfrågas en förbundsdomare, Lennart ska se om en
domarutbildning kan anordnas hos oss eller på nära håll.
• Vi är tvingade att slopa om banan, ska göras vart 10:e år →
Bankommittén får i uppgift att ta tag i detta.
• Hektometersystem, aktuellt för vår bana? Diskussioner kring hur man
skulle kunna göra.
• Den 28/10 ska Lennart på förbundsårsmöte.

§12

Planeringshelg/Kick off
Sent att åka iväg nu, förslag finns att istället inleda 2016 med en Kick off i
april/maj och att istället träffas en halvdag-dag i vinter och utvärdera 2015.

§12

Övriga frågor
Fredrik har haft möte med kyrkan och man kommer tillsammans med dom att
genomföra ett golf och konfirmationsläger i egen regi vecka 25-27 2016.

§13

Nästa möte
Nästa möte den 18 november på Kommunalhuset, kl. 18.00.

§14

Mötet avslutas
Ordförande tackar och avslutar mötet.

Idre 2015-10-13
Vid protokollet:

Justeras:

.................................. ..................................
Sekreterare Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

