
Styrelsemöte Idrefjällens Golfklubb Nr 9   2020-12-16 

 

Närvarande ledamöter och suppleanter, alla via skype: 

Ingalill Svedmyr Johansson, Tor Arne Midtlie, Alf Johansson, Agneta Martinsson, Josefin Norell, Jan 
Heder, Ann Langhard 

 

1. Öppnande av möte. Ordförande Ingalill förklarade mötet öppnat. 
2. Val av sekreterare om inte Elin är närvarande. Ann valdes till sekreterare. 
3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes. 
4. Föregående protokoll nr 8. Protokollet godkändes. 

 

5. Information om avtalet mm från Idre Fjäll. 

Vi har inte fått avtalet ännu. Ingen förändring av spelavgiften för 2021, dvs 2,900 kr. Idre Fjäll 

höjer greenfee något. 

 

6. Beslut om en till som skulle uppvaktas. Beslut togs och det blev 11 i stället för 10 st 

medlemmar som uppvaktades. 

 

7. Rapport från SISU. Ingalill har talat med Hanna. Den tänkta middagen/utbildningen som 

planerats till veckan före jul skjuts upp pga smittoläget. Ny kontaktperson inom SISU kommer 

att meddelas. Nästa säsong behöver klubben rapport från Fredrik om antal timmar 

ungdomsverksamhet. Klubben skriver faktura på detta till SISU. För ersättningen köper 

klubben en videokamera att användas vid träning. 

Damsektionen har lämnat in rapport till SISU och fått ersättning som går till en dammiddag 

senare. Klubben har blivit erbjuden en utbildning via dator den 13:e januari i hur man söker 

LOK-stöd. Finns en del pengar att får där.  

 

8. Årsmöte när och hur gör vi. Förberedelser vem gör vad. Nästa årsmöte kan inte hållas som 

vanligt pga smittläget. Utskick till medlemmar om medlemsavgifter, budget, ansvarsfrihet 

kan göras via GIT. Ingalill kollar med klubbrådgivare hur vi kan gå tillväga med själva 

årsmötet. Förhoppningsvis kan vi ha det i februari. Innan dess skall rapporter skrivas av de 

olika kommitteerna. 

 



9. Beslut om resa nästa år och planeringsträff. Resan för styrelsen är uppskjuten pga Corona. 

Nuvarande styrelse ges möjlighet att åka med för att lämna över till nya styrelsen som väljs 

på årsmötet. 

 
 

10. Förfrågan från Fredrik. Gäller en begäran att får bidrag från klubben för utbildningen som 

genomförts med Balance Golf år 2020. Idrefjäll har beviljat ett bidrag för år 2021. Klubben 

bordlägger frågan om bidrag till nästa möte. 

 

11. Övriga frågor. På hemsidan under ’Medlemskap’ finns uppgift att Juniormedlemskap medger 

att fritt delta i klubbens junior/ungdomsträning. Dock har några juniorer betalat ytterligare 

800 kr för träning 2020. Detta måste vara glasklart till säsong 2021. Ingalill tar upp frågan 

med Fredrik för att klargöra. Samt att klubben måste få in närvarolistor på 

junior/ungdomsträning år 2021 för att kunna söka bidrag. 

 
 

12. Nästa möte. Det blir 20:e januari kl 19 via skype. 

 

13. Tack och bock. Ingalill förklarade skypemötet avslutat. 

 
 

 

Vid protokollet: Ann Langhard 


