
Protokoll styrelsemöte Idrefjällens Gk 2015-12-16 . 
  
Närvarande var Lennart, Micke D ,Lars S ,Lotta  ,Alf j , Agneta, Lisbeth  fra Norge och jag  Trond. 
  

 
1. Lennart hälsade alla välkommen till mötet. 

 
2. Dagordningen gicks igenom och godkändes 

 
 

3. Till sekreterare för mötet valdes Trond 
 

4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
 
 

5. Årsmötet bestämdes till att äga rum den 21 februari 2016, klockan 17.00, plats 
kommer att meddelas vid senare tillfälle. 
Till årsmötet kommer stadgeändring enligt SGF:s riktlinjer att föreslås. 
Uppgifter delades ut till respektive kommitté, att i god tid till ordföranden maila 
verksamhetsberättelse. 
Klubbens verksamhetsplan kommer att skrivas gemensamt vid nästa träff. 
Lennart skriver dagordning och kallelse, som skall "gå ut" till medlemmarna senast 3 
veckor innan mötet (senast 1:a feb). 
 

6. När det gäller hemsidan, måste den bli bättre, klagomål har kommit in, och den har 
inte uppdaterats med ny information. 
Detta måste åtgärdas, vi har lagt mycket pengar på denna, så funktionaliteten måste 
bli bättre.  Kontakt kommer att tas med leverantören, för att denna skall vara 
behjälplig. Detta måste göras direkt efter kommande helger 
 

7. Ett endagars styrelseseminarium på hemmaplan, kommer att äga rum, där riktlinjer för 
hur vi i klubben skall bedriva vårt arbeta kommande säsong. Lennart återkommer med 
förslag på datum.  
 

8. Lennart informerade från golfstiftelsen senaste möte, ekonomin ser ut att detta år 
hamna i balans. 
Det hade varit mycket renar inne på banan, som Lennart och Micke tillsammans med 
samerna fick ut efter lite besvär, vi måste komma ihåg att stänga grinden och kolla 
staket runt banan lite oftare. 
Denna gång hade de kommit in via vägen vid 12:an upp mot tomtområdet, Idre Golf 
Ski & Spa via Fredrik är vidtalade om problematiken och skall ta upp detta på sitt nästa 
möte. 
Lennart tog upp vikten med att använda sociala medier så som FB att lägga ut info, 
vidare att man har tillgång till FB sidan "golf i dalarna" att gilla och dela även denna för 
att få gratisreklam för vår banan. 
På senaste golftinget, togs beslut på att flera golfklubbar i Dalarna, kommer att vara 
med i kampanjen där vi funnits i 3 år, att marknadsföras mot Danmark och Norge, även 



region Dalarna kommer att gå in med pengar, projektet sker under 2016-2018 och är 
en förlängning av det tidigare projektet. 
 

9.  Lotta förevisade en ny broschyr av golf på hög nivå, där hon sålt annonsplatser så att 
broschyren ger ett överskott på ca 3000:-, mötet beslutade att hon skulle fortsätta 
med detta arbeta, för att försöka få ut denna till jul/nyår 

 
10. Lennart återkommer med dag och tid för nästa möte 

 
11. Lennart avslutade mötet och samtliga utom Trond (som skull skjuta fyrverkerier) 

avnjöt en jultalrik och önskade varandra en God Jul och ett Gott Nytt År 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Trond Lia   Lennart Hjelm 

  


