Styrelsemöte nr 7, 2019-09-11
Närvarande ledamöter och suppleanter: Ingalill Svedmyr-Johansson, Alf Johansson,
Josefin Norell, Ann Langhard, Agneta Martinsson, Fredrik Litzén, Jan Heder, Tor-Arne
Midtlie.
§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
Jossan gick igenom föregående protokoll som sedan lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Klubbens ekonomi är god.
Ingalill kollar upp några medlemskap som eventuellt ska ha betalats in via
restaurangen.

§6

Avtal Idregolfbana AB
Vi gick igenom senaste utkastet för avtalet mellan klubben och Idregolfbana
AB. Fortfarande en hel del punkter som vi ställer oss frågande till. Ingalill
återkopplar.
Ingalill tar även ny kontakt med Svenska golfförbundet om hur vi ska gå vidare?
Förbundet tycker inte vi ska skriva på avtalet i dess form som det är nu.
Förbundet har sedan tidigare skickat ut exempel på avtal som kan användas.

§7

Hemsidan
Information och bilder som ska ut på hemsidan, mailas till:
ceciliadouhan@hotmail.com

§8

Rapport från kommittéer
Juniorkommittén har haft avslutning för säsongen.

Damkommittén spelar sista jentgolfen på tisdag 17/9 och final nästa lördag ihop
med herrarna, med förhoppningsvis gemensam mat efter.
Bankommittén – Ann tar på sig att vara bollplank ihop med Janne och Alf
gentemot Trond, som dock får skriva verksamhetsberättelse till årsmötet.
Tävlingskommitté, Cissi väljer att koncentrera sig på hemsidan, istället kliver
Tor-Arne in och tar tävlingskommittén. Även Erik Ebers är intresserad. Dessa
får ta hjälp av Micke att lära upp sig under vintern. Tävlingsprogram för 2020
bör spikas tidigt, vi bör kunna få ihop till en golfvecka.
Medlemsvård, Jossan får i uppgift att bilda en kommitté för
medlemsvårdsfrågor.

§9

Målning av byggnader
Hur får vi jobbet gjort? Agneta kollar offert på målning. Även nya/nytt fönster
behövs.

§10

Gästundersökning
Fredrik gick igenom och senaste veckan har vi 100% nöjda gäster! Vi ligger
långt över snittet. Restaurangen får bra, även om man saknar ”dagens”. Trevligt
bemötande, även om incheckningen (greenfee, bilar, scorekort) upplevs som
krånglig. Banan får mycket positivt, förutom bunkrar och högt gräs.
Vem ska beställa scorekort? Nu har Fredrik gjort det, men det är Idregolfbana
AB som ska göra det.
Diskussioner kring upplägg och förbättringar till nästa år.

§11

Övriga frågor och inkomna skrivelser
• Fredrik blir kontaktperson för regel- och hcpfrågor.

§13

Nästa möte
Den 9 oktober klockan 18.00. Ingalill återkommer om plats.

§14

Mötet avslutas
Ingalill tackade och avslutade mötet.

Idre 2019-09-15
Vid protokollet:
……………………………………………
Sekreterare Josefin Norell
Justeras:
…………………………………………….
Ordförande Ingalill Svedmyr Johansson

