
Styrelsemöte nr 6, 2019-08-21  
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Ingalill Svedmyr-Johansson, Alf Johansson,  

Josefin Norell, Ann Langhard, Agneta Martinsson, Fredrik Litzén, Jan Heder, Tor-Arne 

Midtlie. Del av mötet deltog även Trond Lia och Erik Ebers. 

 

§ 1 Godkännande av dagordning 

Ingalill hälsade välkomna.  

 

 

§ 2 Val av sekreterare 

Jossan valdes till sekreterare för mötet.  

 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

  

§ 4  Föregående styrelseprotokoll 

 Ingalill gick igenom föregående protokoll som sedan lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Avtal Idregolfbana AB 

 Ingalill har haft möte med Andreas Starenhed om de punkter vi hade synpunkter 

på och Andreas instämde i många av dem. Ingalill har även varit i kontakt med 

Svenska golfförbundet och fått hjälp därifrån gällande upprättande av avtal. 

 Nytt avtal är på gång, Ingalill mailar ut det när det kommer. 

 

  

§ 6 Tävlingar  

• Till helgen har Trafikverket sitt RM hos oss.  

• Diskussioner kring tävlingsadministration. Ingalill och Fredrik fixar i 

dagsläget. Till kommande år, bör detta vara något som står med i 

nyttjanderätten. En kanslist är efterfrågad. 

• Förslag på nytt upplägg för KM 2020. 

• Tävlingskommitté saknas. Cissi kan, men behöver hjälp. Någon utanför 

styrelsen? 

• Ultragolf/Maratongolf, herr/dam. 

• Dansbandsgolfen, vem gör vad. 

  

 

§ 7  Hemsidan 

 Information och bilder som ska ut på hemsidan, mailas till: 

 ceciliadouhan@hotmail.com 

   

 

§ 8 Rapport från kommittéer 

 Juniorkommittén har haft 13 träningstillfällen och det har varit runt 10 st. per 

gång. Har avslutning onsdag vecka 35. 
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 De äldre juniorerna har kommit igång och spelat ihop flera gånger i veckan. 

 

 Några föräldrar har tagit grönt kort och varit ute på banan. Positivt när 

föräldrarna också spelar. 

  

 Klubben har några utlåningsset, styrelsen beslutar att ta kostnaden för att greppa 

om dessa. 

 

 Damkommittén har fortsatt bra uppslutning på tisdagarna. Har spelat 

storscramble och har haft grillning uppe vid grillplatsen på 10:an. Förslag finns 

att vid fint väder träffas där och äta något enklare på torsdagar för att sedan 

spela några hål. 

 

 Herrkommittén har haft oflyt med vädret på torsdagarna och det har därför inte 

varit så många deltagare. 

 

 Bankommittén är vilande. Trond meddelar att han dagligdags har en dialog med 

sina banarbetare om banan, men har gärna en diskussionsgrupp med både herrar 

och damer från klubben. 

 

 Information – Trond 

 Greenbunker på hål 8 har tagits bort, ny bro på hål 3 och 7, ny ringklocka i lilla 

mördarbacken är några av de idéer som blivit verklighet på sistone och fler idéer 

finns.  

 Teeskyltarna börjar bli dåliga och Trond har bett om att få offert från 

Älvdalssten (dyrt). 

 Trond ger sina medarbetare beröm för gott jobb, man har bland annat rensat 

längs med 12:ans fairway. 

 Siffrorna är inte lysande vad det gäller kostnader kontra intäkterna, men man har 

också gjort många investeringar och nya leasingavtal på maskiner. 

 Trond har även kontakt med VIASAT golf. 

   

 

§9 Målning av byggnader 

 Färg finns, så målning kan göras närsom. 

  

 

§10 Gästundersökning 

 Säsongen inleddes lite skakigt med lite sämre recensioner för restaurangen och 

speltempot, men har hämtat upp sig. 

 På topp 3 hittar vi banan, greenerna och ”grejer” runt om på banan. 

 

§11 Övriga frågor och inkomna skrivelser 

• Vi behöver ett namn på en regel- och hcpansvarig. 

• Förslag på datum i november för en dag med styrelsen, 9, 16 eller 23 

november. 

 

 



§13 Nästa möte 

 Den 11 september klockan 18.00. 

 

 

§14 Mötet avslutas 

 Ingalill tackade och avslutade mötet. 

 

 

Idre 2019-09-15 

 

Vid protokollet:   

 

 

……………………………………………    

Sekreterare Josefin Norell  

 

Justeras: 

 

 

……………………………………………. 

Ordförande Ingalill Svedmyr Johansson  

 

 

 


