
Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 7 med styrelsen för Idrefjällens Golfklubb 
 

Tid: 29 augusti 2016 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Agneta Martinsson, Lotta Holmgren, Lennart Hjelm, Ingalill Svedmyr Johansson, 

Fredrik Litzén, Alf Johansson, Mikael Dahlström, Per Forsberg, Lars Staffansson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Lotta Holmgren. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

§ 5 Golfstiftelsen informerar 

 T.o.m. 29/8 2016 hade vi 2680 greenfeegäster. 

 Full greenfee har tagits ut från 1/8. 

 Vissa hål, bl a hål 2 och 14 är inte bra. 

 Stiftelsen ligger back ca 50.000:- mot föregående år. 

Man kommer att se över investeringarna för kommande säsong. 

Tufft i restaurangen, svårt att få någon hållbar ekonomi. 

Bankommittén går tillsammans med de som skall avverka på banan under vintern 

och ser över vilka träd som skall fällas. 

Förslag från Fredrik Litzén att vi testar golfhäftet till nästa år. Förslaget tas upp på 

nästa stiftelsemöte. 

Diskussion om vinterteckning av greener inför vintern. 

 

§ 6 Information från ordförande och kommittéer 

Lennart informerade om sitt arbete. Han vill att vi skall bli bättre på att lämna in 

motioner. 

Fredrik fick i uppdrag att se över slopen för juniorer och seniorer. 

Samarbeta mera med andra klubbar. Samt dela ut greenfee biljetter. Viktigt att vi 

jobbar med att få hit gäster. 

Gästen ser oss (alla på/vid banan) som en helhet. Bättre gästfokus! 

Fredrik föreslog att vi skulle införa en golfvecka till säsongen 2017. Mera tävlingar 

under juni/juli. 

Önskemål om att göra tävlingsprogrammet klart tidigare så aktörer i området kan 

boka golftider och golfpaket tidigare. 

Vi har vid dags datum 140 fullt betalande medlemmar, totalt ca 600 medlemmar. 

Färre har deltagit på sommarens tävlingar. 

Behöver göras mera reklam ang. dansbandsgolfen. Lotta kontaktar visitidre och 

Ingalill kontaktar Idre Fjäll för att se vad dom kan göra. 

 

§ 7 Golfkampanj, Visit Sweden, Norge och Danmark 

Skall vi fortsätta med kampanjen eller inte. Mötet bestämde att vi inte skulle det. 

 

§ 8 Planeringshelg 

Det bestämdes att mötet hålls i närområdet. Ingalill kollar med John om vi kan vara 

där. Förslagsvis lördag-söndag 22-23 oktober. 



Ingalill bjuder in John, Esko, Peter och Sofie i god tid inna så att så många som 

möjligt kan delta på planerigshelgen. 

 Inför nästa styrelsemöte den 21 oktober önskas förslag på mötespunkter till 

planeringshelgen. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 Många konfirmander är intresserade inför nästa år. Återstår att se hur det blir. 

 

§ 10 Nästa möte 

21 september i klubbstugan. 

 

§ 11 Mötet avslutas 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Idre 2016-09-18 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

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

Lotta Holmgren   Lennart Hjelm, ordförande 


