Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 9, 20131211
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Jan Olsson, Agneta
Martinsson, Alf Johansson, Josefin Norell, Fredrik Litzén, Lisbeth Nymoen, Mikael
Dahlström, Torbjörn Persson.
§1

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

§2

Val av sekreterare
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4

Föregående protokoll
Ändring av § 13 Stugägarmässa Idre Fjäll. Protokollet redigeras och läggs åt
handlingarna.

§5

Ekonomisk rapport
Endast en händelse på ca 450 kr har bokförts sen sist. 34 700 kr finns på kontot.

§6

Information från Stiftelsen
Lennart informerade från golfstiftelsens håll, där man senaste veckan både haft
styrelsemöte och budgetmöte inför 2014.
För 2013 ser vi ut att nå ett noll resultat. Vi har nästan nått upp i 5 000
greenfeegäster. De leasade golfbilarna har gett resultat.
Vad det gäller budgeten framöver, så har man både gjort en 1 års budget och en
3 års budget, samt en investeringsbudget för 5 år framåt. För att kunna investera
i maskinparken krävs ytterligare åtdragningar av utgifter samt ökade intäkter.
Man tittar i nuläget på olika leasingavtal vad det gäller maskiner till banan.
I och med ökade omkostnader för banan, höjer Golfstiftelsen banhyran. På
grund av detta bör Golfklubben ta ställning till att höja spelavgiften.
Stiftelsen har gjort nya avtal med Fredrik, dessa är klara.
Miljö & Hälsovårdsnämnden var på besök i somras, någon rapport har ännu inte
kommit. Några punkter att åtgärda finns på denna.

§7

Kommitté information
Bankommittén siktar på att komma igång tidigt med att fixa till vägarna. Alf
pratar med Martin angående ytterligare avverkning.
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Juniorkommittén har redovisat sin verksamhet för ekonomiskt stöd. Man tittar
även på att göra en vårresa.
Marknadskommittén har haft möte och dragit upp riktlinjer utifrån
planeringshelgen. Ny skylt är klar för uppsättning vid infarten mot Idre Fjäll.
Lotta gör ett avslut av 2013 på hemsidan. Lennart inflikar med att Dalarnas
golfförbund har en ny testsida www.caddy.nu. Gå gärna in och titta. Vad kostar
vår hemsida idag?
I övrigt jobbar marknadskommittén med att ta fram en broschyr som ska vara
färdig till Stugägarmässan på Idre Fjäll den 1 februari.
Tävlingskommittén kommer att lägga in tävlingarna innan jul för att boka upp
dagar och tider.
§8

Övrig information
Lennart har varit på golfting där vi återigen fick beröm för vårt RMarrangemang. På golftinget pratade Anders Hammarström (tidigare Golfens
Hus) om hur golfklubbarna kan jobba för att vända den negativa trend som finns
i golfsverige idag. Några faktorer som påverkar:
- Starkt varumärke
- Visioner & mål
- Om ekonomin är på väg ner, löses den inte genom att höja priserna.
- Alternativa medlemskap
Lennart har även varit på ordförandemöte, där klubbarna i Dalarna inte är
överens om avgifter bland annat vad det gäller tävlingsgreenfee och
Dalagreenfee. Dalagreenfeen bör vara 25 % av ordinarie greenfee.
Tävlingsgreenfeen är 200 kr och gäller på tävlingar sanktionerade av Dalarna –
eller Svenska Golfförbundet.
Juniorgreenfee blir åter 20 kr, förutsatt att man är registrerad i GIT och deltar i
en träningsgrupp.
På ordförandemötet diskuterades även introduktionskort och 4 st. sådana kort
kommer att finnas hos Fredrik. Dessa kan användas vid representation på andra
banor. Läs på om reglerna som är kopplade till dessa.

§9

SISU/Idrott online
Hemsidan för registreringen strular, så snart vårt medlemsregister kan synkas
samman med idrott online så kan vi börja lägga in lärgrupper och söka pengar.
Vid LOK-stöds ansökningar krävs medlemskap. I dagsläget finns inget
medlemskap för de yngsta som är med på träningarna. Vi får höra hos svenska
golfförbundet hur vi löser detta.

§ 10

Årsmöte 2014
Förslag på att förlägga årsmötet till söndag 9 februari kl. 17 på Bygdegården.
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Inför årsmötet önskar valberedningen besked från de vars mandat går ut om
eventuell fortsättning.
På Svenska golfförbundets hemsida får styrelsen i uppgift att gå in och läsa på
om stadgar.
§11

Övriga frågor
- Den 25/2 mellan kl. 17.30–18.30 finns Gunnar Håkansson från svenska
golfförbundet på plats på Idre Fjäll för att träffa Golfklubbens – och
Golfstiftelsens styrelse.
-

Samtliga styrelsemedlemmar har fått ett mail med inloggningsuppgifter till
GIT. Gå in via www.golf.se och se så att det fungerar.

-

Den 30/1 är sista anmälningsdag till verksamhetsseminarium i Falun den
13/2. Hör av er till Lennart vid intresse.

-

Medlemskap, marknadskommittén får i uppgift att titta på olika former av
medlemskap till nästa möte.

§12

Nästa möte
Onsdag 8/1 kl. 18 på Kommunalhuset.

§13

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Idre 2013-12-15
Vid protokollet:

Justeras:

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

