
Styrelsemöte nr 6, 2018-07-18 
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Josefin Norell, Agneta Martinsson, 

Fredrik Litzén, Alf Johansson, Kjelle Gaude, Trond Lia, Mikael Dahlström. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Lennart hälsade välkomna och öppnade mötet.  

 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Jossan valdes till sekreterare för mötet. 

 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes, med ändring att punkt 7 stryks. 

 

   

§ 4  Föregående mötesprotokoll 

 Ingalill har tagit del av gästundersökning och bland annat får restaurangen 

mycket positivt. Frågan tas med till nästa möte. I övrigt läggs protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 5 Information – bana / Trond 

 Greenerna tar sig och det är också på dessa man lagt mest fokus. En greenluftare 

står och väntar för utlåning i Mora, Alf erbjuder sig att hämta upp den. 

I dagsläget är man en man kort, då Lars är och jobbar för räddningstjänsten i 

Trängslet, även Trond kan ryckas. 

Rasmus och Gustaf har gjort ett fint jobb kring greenerna där man rensat kvist 

upp till 2 meter på träden, arbetet med att fortsätta med detta längs med 

resterande delar av banan är påbörjat. 

Efterfrågan om hålvärdar har resulterat i tre som visat intresse. Att vara hålvärd 

innebär att man ansvarar för att ”småfix” blir gjort när man har möjlighet. 

Just nu är det mycket ren på banan, vilket försvårar jobbet en del. ”Skällande 

hunden” vid infarten väntar på att kopplas in av elektriker. 

Förhoppningsvis kommer en pump från Idre Fjäll som ersätter den gamla till 

bevattning. Det är förberett och godkänt att ta vatten från Storån om det skulle 

krisa. 

 

Information – stiftelsen / Lennart 

Fram till dagens datum är vi trettio greenfeegäster plus mot fjol, dock minus i 

pengar bland annat på grund av reducerad greenfee inledningsvis på säsongen. 

Diskussioner kring ekonomi och investeringar. Strategi framöver? 

Lennart ska träffa Göte och se över vilka möjligheter vi har att söka fler bidrag. 

 

Information – Fredrik 

Juniorträningen är igång, hittills har två träningar genomförts, många norska 

ungdomar. Fredrik efterfrågar hjälp från någon i klubben att stötta vid 

juniorträningarna.  

 



Shopen ligger bättre till mot ifjol och Frida har kommit in i jobbet bra. Shopen 

får utföra en hel del kanslijobb de tider ordinarie kansli är stängt. Fredrik får i 

uppdrag att lägga fram ett förslag på upplägg/kostnad till i höst inför nästa 

säsong om en kombinerad shop och kansli. 

 

Övrig information 

Trond har fått positiv återkoppling för klubbens aktiviteter i samband med Idre 

yran. Till nästa år efterfrågas utöver de aktiviteter som genomfördes i år: 

footgolf, golflek och longdrive även chiptävling vid Kvalptjärn. 

 

 

§ 6 Hedersmedlem 

Styrelsen beslutar att göra Rasmus Lia till hedersmedlem efter fantastiska 

resultat och framgångar. Rasmus har representerat Idre och klubben på ett 

föredömligt sätt och i detta ser vi honom som en god ambassadör. 

  

 

§ 7  Klubbens marknadsföring 

 Punkten utgår. 

 

 

§ 8 Gäst- och medlemsundersökning, hur går vi vidare, klubbrådgivning? 

 Lennart stämmer av med Lotta, återkommer. 

 

 

§ 9  Övriga frågor 

Golfhäftet, fungerar inte under vissa veckor på grund av en begränsning. Detta 

skapar missnöje. Agneta tar med sig frågan och försöker få till en ändring i 

systemet, så att golfhäftet fungerar hela tiden. 

 

Medlemskap hemsidan, Medlemskapen ligger tillgängliga på hemsidan, men då 

man öppnar sidan i mobiltelefon eller Ipad, så syns dessa inte lika tydligt utan 

man måste scrolla en bit längre ner. Agneta kollar med Cecilia om det går att 

lägga till en flik. 

 

Banguide, efterfrågas. Finns olika alternativ för detta, antingen bekosta själva 

eller ha en ”gratisguide” med oberoende annonsörer. App alternativ finns också, 

Agneta kolla med Ontag vad vi betalar för och vad skillnaden skulle bli mot att 

ha banguide via dem. 

 

Internet, fungerar inge bra. I dagsläget kan inte shopen och kansliet köra internet 

samtidigt. Telia har varit där och konstaterat att det inte är något fel, fastän det 

har fungerat tidigare.  

Fiber, hur långt har det kommit? Finns det vid infarten att koppla på? Grävning? 

 

Golfbilar, Agneta skriver och plastar in förhållningsregler gällande bilarna och 

sätter upp dessa i bilrutorna. 

 



Handdukar, 50 st. handdukar finns att hämta hos Kerstin från f.d. Idretvätten. 

Upplägget nu med att styrelsemedlemmar tvättar handdukar är inte optimalt, 

samarbete med Idre Fjäll har inte gett någon lösning. 

Det bästa hade varit en egen tvättmaskin och torktumlare, men ekonomin finns 

inte. 

 

 

§ 10 Nästa möte 

 I mitten av augusti. I samband med detta är klubbrådgivaren inbjuden. 

 

 

§ 11  Mötets avslutande 

 Lennart tackade och avslutade mötet. 

  

 

Idre 2018-07-18 

 

Vid protokollet: Justeras: 

  

 

 

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

Josefin Norell Lennart Hjelm 

  

 

 

 

 

 

 


