Styrelsemöte Idrefjällens GK 20220511
Närvarande: Cecilia, Lennart, Mikael, Elin, Thomas, Fredrik och Agneta.
§1. Mötet öppnas av Lennart.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Sekreterare: Cecilia
§4. Föregående protokoll är godkänt.
§5. Inför informationsträffen: Några stycken från styrelsen kommer närvara på
träffen imorgon onsdag, projektledare över bygget av hotell och lägenheter
och några från golfbolaget. Fredrik fick förfrågan av Lennart om han ville prata
om något på informationsträffen imorgon. Fredrik ville prata om planen för
sommaren kring juniorträningarna som han ska ha tillsammans med Elin i
sommar.
§6. Jubileumsveckan: Cecilia, Elin och Ingalill arbetar på med planeringen
både för veckans aktiviteter. Mer info kommer framöver. Elin och Cecilia ska
prata ihop sig med Anna Wickberg om detaljerna för middagen osv. Vi
kommer ha en jubileumsmiddag den 22/7, återkommer med tid och plats. Det
är en öppen middag så alla har möjlighet och gå på den och man vill det, man
måste anmäla sig senast den 17/7 kl 18:00 till klubben@idregolf.se.
§7. Mikael, Elin och Erik va i söndags den 8/5 på GIT- och tävlingskurs i
Borlänge. Väldigt givande och nyttigt för framtidens verksamhet kring
tävlingarna.
Mikael och Trond har varit i kontakt med Dalarnas golfförbund där dom har
pratat om en ny slopetabell som ska sitta uppe på 1:ans tee.
Lennart ska ha möte med Anna om arbetet med bankomiten.
Cecilia ska göra en informationsfilm tillsammans med Trond hur läget ser ut på
banan just nu och hur planen ser ut för öppning osv. Den kommer publiceras
på det nya Instagramkontot som heter idrefjallensgolfklubb.
Lennart har varit på förbundsmöte.
§8. Juniorverksamheten: Fredrik har gjort ett schema kring hur
träningsupplägget kommer att se ut, vad juniorerna kommer att foklusera på
vid varje träning. Väldigt bra och strukturerar gjort. Vi diskuterade även pris för
juniorerna för medlemskap och träningar. Kom fram till att i år blir det så som
det är publicerat i medlemsavgift dokumentet. Möjligtvis att man ändrar till
nästa säsong. Vi insåg att träningarna kommer krock med fotbollsträningarna
på måndagar för dom som är födda 2012-2013, väldigt tråkigt trots tidig
kommunikation från Fredrik med en representant från Idre SK. Lennart
informerade hur viktigt det är att rapportera till SISU vilka barn som tränar golf

hos oss och hur många det är på träningar osv. Då vi kan få bidrag, men
också att barnen är försäkrade hos oss samt att dom har möjlighet och vara på
en annan golfbana eller få rabatter på olika saker om dom är aktiva i någon
golfklubb. Vi diskuterade kring hur vi ska locka barn till klubben och banan,
och om vi ev ska dra igång fadderverksamheten igen där barnen har möjlighet
att träffa oss från klubben en fast dag i veckan och få komma ut på banan
tillsammans med en vuxen spelare.
§9. Övriga frågor: Planeringshelgen för styrelsen blev inställd. Funderar på att
göra en avslutningshelg istället och stämma av hur golfsommaren har varit för
klubben.
§10. Nästa möte blir den 8/6 kl 18:00 ute vid golfbanan.
§11. Mötet avslutas

