
Styrelsemöte nr 9, 2017-10-18 
 

Närvarande ledamöter och suppleanter: Lotta Holmgren, Agneta Martinsson, Morgan 

Knutsen, Josefin Norell, Lars Staffansson, Lennart Hjelm, Kjelle Gaude, Tor-Arne Midtlie, 

Mikael Dahlström, Fredrik Litzén samt Trond Lia (punkt 5) 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Jossan valdes till sekreterare för mötet. 

 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Information BANA – KLUBB - SHOP 

 Bana Trond redogjorde för hur säsongen varit för honom och de som arbetat 

med banan samt vilka utmaningar man står inför framöver. 

 

Säsongen inleddes med en hel del skruvande och städande, då mycket var trasigt 

och eftersatt. Banan vaknade till liv efter en lyckad övervintring och tack vare 

regn i rätt tid och gallring, har gräset växt ordentligt. Inför årets invintring står 

medlemmar redo att hjälpa till med att få på dukarna på greenerna – härligt! 

  

 Förutom att klippa en himla massa gräs, har man satsat på att göra det lilla extra. 

Detta i år genom att snygga till dropprutan på hål 16, ordna en bardisk och 

utslagsplats vid greenen på hål 10. Tanken är att komma med små nyheter varje 

år för att bibehålla intresset för vår bana och stärka upplevelsen utav att 

Idrefjällens GK erbjuder mer än bara golfspel. 

 

 Eluttag för 6–7 stycken husbilar är klart (Tack till Niklas Hedström) 

  

 Inför nästa säsong fortsätter iordningställandet av bunkrar, som också är det som 

vi fått mest kritik för. Många behöver göras om från grunden och kanske kan vi 

göra 10 st. per år. Att ta ställning till är om alla våra bunkrar behövs/är i spel? 

Kan några tas bort och på så vis reducera kostnaden för renovering? 

 Lars jobbar på med vattensystemet, som för övrigt behöver åskskyddas – 

prisuppgift finns.  

 Tre golfbilar ska säljas, istället ska fler golfbilar leasas. Man kommer att göra 

iordning parkeringsplatser vid garaget för medlemmarnas golfbilar. 



Under året har man köpt in en fyrhjuling som använts flitigt i det dagliga arbetet, 

på önskelistan framöver står en greenluftare som nummer 1 samt en 

greenklippare. Man har tittat på olika alternativ; Leasa eller dela med Mora GK. 

 

 I utbildningsväg har Lars och Trond varit till Hudiksvall på en träff gällande 

greener. Man har även tittat på att åka på en greenkeeperutbildning, men 

kostnaden blev alltför stor. Härnäst ska Trond till Mora för en träff med övriga 

Dalaklubbar. 

 

 Överlag har det varit positivt ute på banan, bland gäster och medlemmar – Kul! 

  

 Shop Fredrik meddelade att även om det varit positivt med en bana i gott skick, 

så är det lite tungt i shopen, som är i avhäng på antalet greenfeegäster. Det tunna 

kundunderlaget gör det osäkert. 

 

 Klubb Den 26 november är det Golfting, anmälan senast 17 november till 

Lennart. 

   

§ 6 Planeringsdag 2017 och Kick Off 2018 

 Lennart mailar ut förslag på datum i januari gällande planeringsdag (summering, 

avstamp 2017) samt uppmanar alla att fundera på förslag till kickoff för 2018. 

  

 

§ 7  Golfens dag 2017 - effekt och kommande 2018 – strategi 

 Lennart har skickat ut info från Golfens dag 2017 samt information inför golfens 

dag 2018, Gå in och kika! Lotta fortsätter att hålla i det för vår del. 

 

 

§ 8  Gäst -och medlemsundersökning 

 Lotta och Fredrik gick igenom från säsongens gäst -och medlemsundersökning. 

Detta material arbetar vi vidare med under planeringsdagen och använder som 

underlag i vårt fortsatta arbete. 

/ 

 

§ 9  Övriga frågor och information 

- Trond berättade att Rasmus är uttagen i handicaplandslaget och ska till 

Portugal i november och spela Algarve Cup. 

- Diskussioner kring; hur fungerar det med bidragsarbetare? Via kommunen? 

Arbetsförmedlingen? Lennart tar med sig frågan till Stiftelsen. 

- Diskussioner utifrån den ansträngda ekonomin, en bolagisering av banan? 

Andra ägarförhållanden? Hur mycket kostar banan? Vad är priset om någon 

visar intresse för att investera i banan? Lennart tar med sig frågan till 

Stiftelsen. 

- Ta hjälp av Göte Holmgren gällande söka bidrag. 

- Golfhäftet! Hur ligger vi till? Anmält? Lennart tar med sig frågan. 

 

 

 Lennart tackade och avslutade mötet. 

  

 



Idre 2017-11-07 

 

Vid protokollet: Justeras: 

  

 

 

……………………………………………   ..…………………………………………… 

Josefin Norell Lennart Hjelm 

  

 

 

 


