Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 5, 20130612
Tid: 2013-06-12 Kl: 18.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Mikael Dahlström, Jan Olsson, Inga-Lill
Svedmyr, Agneta Martinsson, Torbjörn Persson, Alf Johansson, Lisbeth Nymoen, Trond Lia.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Meddelade att Josefine är i Stockholm på utbildning.
Torbjörn valdes till sekreterare för mötet.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Föregående mötes protokoll
Lennart: gick igenom föregående protokoll.
RM-gick ej att få 32 i hcp för tävlingen. Micke har kollat.
Kom ihåg maila Lotta ang.att uppdatera hemsidan. Det finns fler sidor som
måste uppdateras. Finns kort på banan skicka till Lotta så lägger hon ut.

§4

Ekonomisk rapport
Mikael: Nu har vi ca: 500 medlemmar med olika medlemsformer.
Vi har satt in ca: 460.000 till stiftelsen.
Vi har dock kvar lite på kontot som behövs till RM i Juli

§5

Info från golfstiftelsen
Inga-Lill: Informerade om bl.a. möte med en del intressenter.
Fått bra feedback från Jonas Bergqvist ang, värdet i att ha en bana.
X-tra städdag är inbokad till 16/6. Annonseras på hemsidan.
Alla hål är kontrakterade. I-F har 2 hål nu istället för 3 som förut.
Fördelaktigt möte med kommun ang.ränta och amortering av lån.
Micke: Vill gärna se fler hålsponsorer som kan få spelrätter och då blir
mer intressant för företag.

§6

Bankommittèinfo
Alf: Har fått ett kontrakt med Maserfrakt på material för totalt 25 kkr
Tältet ska upp. Organiseras !
Inge J och Gunnar O har gjort en hel del jobb på bunkrar.
Banpersonal har skurit det döa på fairway.

§7

Marknadskommittè
Lotta: Fredrik har haft möte med Trysil.Deras bana är skitdålig och ett
förmånligt erbjudande för dom är på G.
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Inga-Lill kommer att ta ett möte med Jocke och ordna paket med Dans och Golf
nu när man kommer att ha fler spelningar under säsongen.
Uppdatera sponsorernas uppgifter på hemsidan. Det ligger bl.a. kvar
sponsorpaket från 2010.
Nytt sponsoravtal görs upp till hösten.
Vi kan använda vår "hörna" på Idre-Fjäll att komplettera med våra sponsorer.
Uppdatera junior sidan med fräscha uppgifter. Torbjörn-ansv.
Micke: Broderbladet gör reportage om golf. Fredrik får uppdrag att ta kontakt
om ev. junior-reportage.
Ta bort 2012 bilder och uppdatera med nya på hemsidan.
§8

Damkommittèinfo
Agneta: Har haft första jent-golfen och man var 12 st på den. Agneta fixade
priser och det var uppskattat.
Vid varje jent golf så har man en regelfråga med. Kul grej som Lisbeth ordnar.
Har fixat med blommor och planterat. Marksgården har man en deal med.
Måla klubbstugan Agneta har en del material till detta.
Lennart påminde om att äska medel till sådana här grejer till varje år.
Har varit till Mora och träffat fler damkommittèer. Bra möte med spel på banan
efteråt.

§9

Juniorkommittèinfo
Torbjörn: Har haft 3 st samlingar med juniorerna och haft ca: 20-25 st på varje.
Skall skicka in närvarokort för att få in lite medel.
Jan: Har haft hit skolan på lite träning.

§10

RM 2013
Micke: Anmälningstiden har gått ut. 1266 är anmälda till RM totalt.
60 par är anmälda till vår tävling och några profiler finns med.
Vi får 13 uppsättning med kläder till funktionärer, de som kommer att ha mest
kontakt med spelarna får kepsar att bära. Infobrev skall skickas till spelarna.
Möte 3/7 för RM genomgång av tävlingen.
Boende till domarna (2 st ) ordnas Inga Lill ordnar. Domarna skall ha 2 st bilar.
Lennart: Bankonsulenten kommer upp inför RM den 17/6 kl 09.00

§11

Projekt
Projektlista gjordes som följer. Som vi tar med till planeringsmötet i höst.
Torbjörn: 3 st nya hål för att avlasta banan.
Lennart: Platser med el till husbilar/husvagnar ordna på parkeringen. (Skiss
bifogas )
Agneta: Asfalt parkering + utritning platser.
Trond: Parkering för golfbilar vid infart/entrè.
Agneta: Gräv ur vid 3:an och gör en fontän mitt i dammen.
Alf: Renovera 6:an och 7:an. Det finns gamla ritningar på en damm mellan
hålen.
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§12

Övriga frågor.
Strama upp ordningen med greenfee+taggar+bok+kuvert med Fredrik.
Bilar ordnas bättre ordning med laddning + lås till garage.
Trond: Ordna med platser för bil bakom Fredriks förråd. Ok från klubben.
Trond: Vill flytta båt från 9:an till 16:de. Vill ha hjälp. Ok från mötet.
Trond: Slänt på 10:an huggs upp så banan syns.
Måla gavel + bagbod söder sidor.
Rycka tallplant. Ev.juniorer kan hjälpa till.
Kompressor finns nere vid garaget. Martin använder den då deras är trasig.
Batteriladdare funkar si o så. Kollas.
Flagga Svenska Golfförbundet: Lennart ordnar ny med förbundet.

§13

Nästa möte.
2013-07-03 blir ett rent RM-möte i stort sett.
Frivilliga som RM-funtionärer inbjudes till mötet.

§14

Mötet avslutas.
Ordförande avslutade mötet.

Idre 2013-07-01
Vid protokollet:

Justeras:

............................
Sekreterare Torbjörn Persson

..................................
Ordförande Lennart Hjelm

