Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 6, 20120822
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Mikael Dahlström,
Jan Olsson, Inga-Lill Svedmyr, Agneta Martinsson, Trond Lia, Joakim Ekeroth,
Josefin Norell, Lisbeth Nymoen, Fredrik Litzén.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
som inleddes med en tyst minut för medlemmen Birger Johansson.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Ekonomisk rapport från kassören
Micke informerade om att man mot föregående år separerat på
medlemsavgifterna och skåpavgifterna. Hittills har 716 500 kr kommit in i
medlemsavgifter. Vi pratade även om budget.

§4

Sammanfattning Jubileum
På det stora hela flöt jubileumsveckan på bra och de som var på den avslutande
middagen hade det trevligt. Ekonomin hamnade i slutänden på ett +/- noll
resultat. Fortsatt finns dock lotter att sälja, där priset är tavlor som finns i
restaurangen. Cirka 4000 kr kom in till juniorerna i samband med tävlingarna
som hölls på hål 11 och 12.
Stort tack till alla som var med! Lotta och Lennart sätter ihop ett tackbrev.

§5

Golfstiftelsen informerar
Lennart har fått i uppgift att göra en kartläggning hur det ser på andra banor.
Hur deras upplägg är, hur de arbetar ute på sina banor och jämföra det mot vår
egen.
Det råder från och med nu köpstopp och styrelsen kom att diskutera
finansieringsalternativ i form av bidrag och projekt. Styrelsen föreslår en
kontakt med Leo Persson, som kan vara behjälplig i detta. Inga-Lill stämmer av
i vecka 35 om han har möjlighet att hjälpa till.

§6

Hemsidan
Nya bilder kom så sent som igår 21/8, hemsidan är nu uppdaterad.

§7

Rapport från ordförandeträff i Mora
Lennart har varit på möte där man bland annat diskuterade gröna kortet,
multifunktionella golfbanor och hjärtstartare.
Golfdistriktets ordförande Hans Grandin avgår och det är svårt att rekrytera
någon ny.
I och med kraven på domare till RM kommer en domarutbildning att arrangeras
i Mora under hösten.

Idrefjällens Golfklubb
Mora och Solleröns golfklubbar deltar i ett Leaderprojekt, där man gör en
förstudie av hur samarbetet mellan två klubbar inom samma distrikt kan se ut.
Eventuellt vidareutveckla till en sammanslagning.
Svenska Golfförbundet har ett projekt med lönebidragare.
§8

ERFA-träff i Gagnef
Micke och Martin har varit iväg inför RM 2013.
Dagen var främst riktad till greenkeeper och banarbetare, men Micke fann
dagen intressant från sitt perspektiv. Tre föredrag hölls om domarens jobb,
greenskötsel och bevattning. Det hela var mycket positivt.
Ytterligare information kan fås genom Mickes anteckningar.

§9

Planeringshelg
Styrelsen och Stiftelsen ska på planeringshelg, meddela snarast vilken
helg/helger som passar bäst.

.
§10

Övriga frågor
- Hedersmedlemmar, nya från och med 2013. Vad gäller?
500 kr för att täcka spelaravgiften = fullvärdig medlem och fritt spel.
-

Fredrik har om intresse finns från klubbens sida en pensionär i Oslo som
skulle fungera som en ambassadör för golf i Idre.

-

Reiselivsmässa i Telenor Arena i Oslo 11/1 – 13/1 2013. Finns intresse att
vara med?

-

Fairway renovering? Låna utrustning? En fråga för bankommitén och
stiftelsen. Söka pengar?

-

Den 12/9 är det skol-DM i Säter.

-

Intresse finns att återuppta Damsvingen i samband med Dansbandshelgen
2013. Styrelsen är enig om att detta är ett bra förslag. Upplägget skulle
således vara Damsving på fredagen och Dansbandsgolfen på lördagen.
Anmälningarna för årets Dansbandshelg har börjat trilla in.

-

Intresse finns även att Idre Golfklubb ska vara med i nästa års Fjälltour och
att avslutningen eventuellt ska förläggas här. Styrelsen tycker det är positivt
och vi ska visa vårt intresse. Jan jobbar vidare mot sin kontakt i Fjälltouren
tillsammans med Micke och Stiftelsen.

-

Terminalen som sitter på väggen mitt emot tävlingskansliet är ur funktion.
Inga-Lill kontaktar ansvarig då vi fortsatt betalar för tjänsten.

-

Micke önskar att bokningarna i systemet ska vara tydligare, att alla golf-id
kommer med. Detta för att få ut statistik.
Förslag på att man ber gäster som bokar över telefon att även maila golf-id
på de som ska spela.

Idrefjällens Golfklubb
-

Fredrik och Jocke kollar upp vad det kostar att lägga upp en till klient,
kassalåda, kassakvitto m.m. Detta för att effektivisera i shopen i samband
med försäljning och bokning.

§11

Nästa möte
Onsdag 19 september klockan 18 på Golfbanan. Till dess utse någon att föra
protokoll i Jossans frånvaro under utbildningstid.

§12

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Göteborg 2012-09-10
Vid protokollet:

Justeras:

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

