Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 8, 20140918
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Agneta Martinsson,
Josefin Norell, Fredrik Litzén, Mikael Dahlström, Tor-Arne Midtlie, Lisbeth Nymoen.
Inbjudna: Calle Strömberg, Leo Persson, Peter Claes
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Projektplanen
Leo gick tillsammans med Peter igenom det material som i första hand Lotta
sammanställt. De var mycket nöjda, bra jobbat Lotta!
Utgångspunkten för projektet har varit att göra golfbanan mer tillgänglig för
unga, äldre och funktionshindrade. I förlängning bör vi dock inte enbart tänka
för golfklubbens skull, utan för hela bygden. Idre som destination och vad som
är unikt för platsen.
Leo och Peter har gjort en ”klocka” med fyra delar som alla hänger ihop, dessa
fyra delar är viktiga att få med, att de har önskemål på projektet. Vårt jobb är att
sälja in projektet.
Ett stort projekt kräver en projektledare, denne bör finansieras i projektet.
Förarbetet för ansökan är beräknat till 12 dagsverken (40 000 kr) i förarbetet
ligger bland annat besök hos allmänna arvsfonden. Målet är att ansökan ska vara
klar i slutet av oktober.
Det går bra att skicka e-post till Leo och Peter:
leo@projektcenter.se
peter.claes@fbpscandinavia.com
Styrelsen beslutar att gå vidare med projektet, Lotta meddelar Leo samt mailar
ut underlaget som skrivits till övriga i styrelsen. Berörda ser till att Leo får
Årsmötesprotokoll, årsbokslut, vilka som är firmatecknare samt eventuella
övriga protokoll och handlingar.

§4

Info från Greenkeeper
Calle hälsar från Martin att han påbörjat invintringen av banan. Man har även
markerat de träd längs med banan som ska avverkas, en avverkning som Inge
kommer ombesörja.
I övrigt har Bankonsulenten varit här, banrapport finns hos Fredrik för den som
vill läsa.
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§5

Golfstiftelsen
Stiftelsen har haft årsmöte den 28 augusti. Revisorerna har haft synpunkter,
därav drog det ut på tiden. Årsbokslutet är inlämnat och ska tas upp på Idre
Fjälls styrelsemöte.
Ny styrelse för golfstiftelsen är:
Ordförande: Ingalill Svedmyr-Johansson
Vice ordförande: Calle Strömberg
Ledamot: John Lundmark
Ledamot: Lennart Hjelm
Suppleanter: Lars Staffansson, Josefin Norell (sekreterare)
Ingalill har haft möte med kommunen och fått amorteringsfritt.
Med ekonomin i bakhuvudet tittar man just nu främst på maskinparken, viktigt
att få den uppdaterad, köpa begagnat, leasa eller andra möjligheter är vad som
ses över.
Fråga om intäkter på reklam, Calle tar med sig det till stiftelsen.
Calle tycker att den gästenkät som vi drog igång med för en dryg månad sedan är
bra, utifrån den kan vi bland annat sätta mål att jobba mot, samt ta beslut kopplat
till nästa år.
I övrigt tyckte Calle att trots en ansträngd ekonomi, så är det viktigt med positiv
energi, att vi skickar positiva signaler och tänker i dessa banor.
Calle har tagit tillvara på campingstolparna på Idre Fjäll, dessa kommer att
levereras till golfbanan.

§6

Ekonomi
Micke drog läget på ekonomifronten, 3 nya medlemmar sedan sist. Just nu
37 012 kr på kontot, lite förbundskostnader bland annat väntar här under hösten.

§7

Kommittéinfo
Juniorkommittén har haft en jättebra säsong, många juniorer som spelat mycket
och sänkt sig, vilket gör att man sneglar på att komma ut och tävla lite mer
under nästa år.
En juniorresa till Trysil kommer att ske helgen v.38, något som fått
sportklubben att höra av sig och ifrågasätta samarbetet vad det gäller upplägget
av dagar/datum för träningar/matcher/resor. Då de olika sporterna/aktiviteterna
samsas om samma ungdomar är det viktigt att ha en dialog, olyckligtvis blev
helgens läger bestämt med kort varsel.
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Tävlingskommittén var med om en strulig dansbandsgolf under helgen som gick.
En del alkohol förekom, mer än vad som är okej hos en del. Förslag på att gå ut
med mer info i inbjudan. Till 2015 bestämdes att det åter ska vara shootgunstart. Tävlingen är vår största och kräver en större organisation med bland annat
forcaddies, starter, banvärdar m.fl.
Synpunkter på tävlingsprogrammet ska komma in innan programmet spikas
under våren.
§8

Planeringshelg
Calle fixar boende på Idre Fjäll den 7-8 november (v.45)
Punkter att ta upp under planeringshelgen:
- Utvärdera gästenkät och diskutera eventuell fortsättning.
- Tävlingskommittén, är tungrodd på två personer.
- Upplägg i tävlingsprogrammet, golfveckor, tävlingar...
- Dansbandsgolfen, organisation, inbjudan.
- ”Idreprojektet”

§9

Övriga frågor/info
Fredrik har haft Storsätra på besök, de var väldigt positiva och vill satsa mer på
golfen till nästa år.
Fredrik och Agneta har under dagen fått uppleva superbra greener. Klippningen
idag har varit toppen. Nöjda gäster! Man har använt en lånad maskin och apropå
detta kan kanske fler samarbeten göras där man utbyter vissa maskiner under
särskilda perioder.
Även Fredrik ser positivt på gästenkätet och att den bör fortsätta under nästa år.
Miljö och hälsa fortsätter att skicka skarpa brev gällande restaurangen. Åtgärder
måste göras. En handlingsplan bör göras som går att knyta an till projektet.

§10

Nästa möte
Onsdag den 15 oktober kl. 18.00 på Bergsskolan

§12

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Idre 2014-09-21
Vid protokollet:

Justeras:

.................................. ..................................
Sekreterare Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

