Styrelsemöte nr 7, 2018-08-15
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Josefin Norell, Agneta Martinsson,
Fredrik Litzén, Alf Johansson, Kjelle Gaude, Morgan Knutsen, Lotta Holmgren, Tor-Arne
Midlie, Mikael Dahlström, Trond Lia.
§1

Mötets öppnande
Lennart hälsade välkomna och särskilt till Stefan Janson vår klubbkonsulent.

§2

Sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, med förändringen att punkt 6 byter plats med punkt 5.

§4

Föregående mötesprotokoll
Diskussioner kring ytterligare en hedersmedlem (nr13).

§5

Gäst/medlemsundersökning – Stefan Janson
Styrelsen fick frågan varför vi sitter med i styrelsen – varvet runt.
Stefan ser två stora utmaningar: Att få fler medlemmar och få fler
greenfeegäster. Vi har en bra produkt, men den måste marknadsföras, kan vi ta
hjälp av Kommunen? Visit Dalarna? Ta kontakt med politiker/tjänstemän och
skapa en dialog ”det som varit, har varit”.
Finns det lokala aktörer, medlemmar som kan marknadsföring?
Enligt undersökningen ökade antalet gäster under 2017 mot 2016. I
undersökningen Players 1 2017 hade vi generellt nöjda medlemmar.
Undersökningarna är en bra grund och ett bra verktyg att följa upp vid varje
styrelsemöte, vad tycker våra gäster? Stående punkt på dagordningen.
Resultatet av årets medlemsundersökning kommer i slutet av september. Stefan
råder oss att lägga till gästundersökningen till nästa år som ligger under samma
”paraply”.
Punkter att ta med oss:
• Prioritera planeringshelgen 10-11 november!
”Stänga säsongen och bädda för en ny”.
Sätta ”ribban” – målsättningar, aktivitetsplaner/handlingsplaner.
Stefan kommer gärna! Kontakta Carl-Johan Lundblad.
Ta hjälp av Erik Timblad från SISU och juniorkonsulent Lisa.
• Kommunikationsplan! – Hemsida/Facebook/Instagram – SYNLIGGÖRA!
Viktigt att veta vem som gör vad, så att det inte faller mellan stolarna.
• VIASAT GOLF, kostnadsfri marknadsföring mot att rabattera viasatkunder.
• Golf på gränsen – återuppta?
• Golfutbyte Mora – återuppta?
• Spelrätter för fritidshus (stugägare)

I övrigt diskussioner kring hur vi får fler greenfeegäster. Ha en egen Fjälltour?
Vad beror det på att det var hälften med deltagare i år på ordinarie Fjälltouren?
Titta på 5-dagars golfen i Karlstad, hur har man gjort där?
Alla viktiga! – shop, restaurang, kansli, bana! Tydliggöra funktioner, vem gör
vad? Förslag på att fler administrativa uppgifter läggs på kanslipersonalen, som
är på plats. Ingen är oersättlig, alla kan lära sig och växa med uppgiften
(utvecklas).
Att leda en golfklubb länk skickas till Lennart/Lotta där man kan gå in och
beställa
§6

Information – bana / Trond
Man försöker få fart på greenerna och jobbar med klipparna för att få till det. På
bara några dagar har det dock blivit skillnad. En ny utslagsplats (vit) på hål 3
byggs på bana 17, vilken kommer mäta ca.180 meter.
Trond har gjort en prototyp på nya utslagsmarkeringar, vita, gula och röda
renhorn – supersnyggt! Dessa kommer att ersätta stenarna, kopparna för peggar
blir kvar.
Bera är ute på banan och tar rätt på träd som både fällts, men som också blåst i
kull. Dessa gör han virke av som ska användas bland annat åt att bygga en ny
bro på hål 3. Trond kommer att lägga ut förfrågan om hjälp när detta blir
aktuellt.
Det arbetas intensivt med att få igång bevattningen efter ett åsknedslag. Hittills
har all bevattning skett manuellt.
De få banarbetare vi har gör ett fantastiskt jobb och mer än de egentligen har
timmar för. Vad händer när våra ”ideella” banarbetare flyttar/inte orkar mer?
Stefan inflikar att detta är en viktig fråga! Vet Stiftelsen vad som krävs för att
driva en 18-hålsbana? I mantimmar? Maskiner? Osv..
Information – stiftelsen / Lennart / Micke
Inget möte sedan sist. Micke vidarebefordrar från Ingalill att intäkterna är
ungefär som i fjol, men ökade omkostnader.
Lotta efterfrågar resultatrapport/jämförelse, Stefan tycker att en sådan bör finnas
med vid varje möte.
Frågor att ta med till stiftelsen:
- Erbjuda fritt spel 2018 ut för de nya medlemmar som väljer att före
september teckna medlemskap för 2019.
- Angående flex -och vardagsmedlemskap, varför endast för Älvdalens
kommun och Engerdal kommun?
- Ge varje styrelsemedlem en greenfeebiljett att kunna dela ut.
- För att få in pengar tidigt på säsongen, erbjuda säsongsgreenfee eller
liknande med rabatt om man betalar exempelvis redan i mars.

§7

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§8

Nästa möte
Onsdag 19 september

§9

Mötet avslutas
Lennart tackade och avslutade mötet
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Josefin Norell
Lennart Hjelm

