
Styrelsemöte Idrefjällens GK 20221019 
Närvarande: Cecilia, Mikael, Ingalill, Agneta, Lennart, Fredrik och Bo 

§1. Mötet öppnas av Lennart. 

§2. Dagordningen godkändes. 

§3. Sekreterare: Cecilia 

§4. Ekonomisk uppföljning: Ligger bra till. Pengar ska till Idre Fjäll bla. Fakturor betalda. Noga med 
papper på allt för framtiden. 

§5. Lägesrapport om hotellprojektet: Bo berättar att han ska träffa Patrik och Svante från 
hotellprojektet vecka 45. Då ska om berätta hur det går, det har blivit några ändringar med bygget, 
men inget som påverkar oss. Kommer bli en informationsträff i framtiden med han som ska äga 
hotellet. Bo ska boka konferensrum på Idre Fjäll. Bo återkommer med tid. 

§6: Planeringsdag med dalaraketen: Några ur styrelsen var på mötet på Idre Fjäll för några veckor 
sen. Lennart berättar att vi som styrelse ska utvecklas och marknadsföra oss. Beslutade om att vi ska 
gå igenom verksamhetsplanen som har gjort tidigare och ta hjälp av Dalarnas golfförbund och Sisu. Vi 
alla ska även läsa igenom ”dalaraketen” och prata om det på nästa styrelsemöte i november. 

§7: RF/Sisu besök under hösten och vintern: Elin som är ansvarig för att registrera juniorerna ska 
ringa Sisu och se till att vi får bidrag för alla juniorerna som har tränat i sommar hos Fredrik. Lennart 
ska ringa till Elin och förklara läget. Agneta har rapporterat för damerna. RF/Sisu ska komma på 
besök runt november-december. Hanna Noni ska bjudas in. 

§8. Inför höstårsmöte Dalarnas golfförbund, motioner till FM 2023: Förbundet har ingen kassör just 
nu. Lennart och valberedningen för golfförbundet ska jobba vidare på det. Inga motioner till FM. 

§9. SM kommitté inför 2025: Mikael tar ansvaret som kontaktperson till SM 2025, men vi beslutade 
också att styrelsen ska inte behöva göra allt. Våra medlemmar får också gärna hjälpa till. 

§10. Övriga frågor 

Lennart: Om vi kommer på något som ska lyftas på golfförbundets möte, meddela Lennart senast 
27/10. Man kan få kurs i nya GIT, Lennart ska gå. 

Ingalill: KM-bucklor ska beställas och sen delas ut på årsmötet. Agneta ska kolla vad vi har sen 
tidigare år och därefter beställa helt nya om det inte finns några. 

Ingalill: Idre Fjäll vill inte gå in och sponsra Fredrik med pengar för Balance golf. Vi ska ta ett möte 
med Anna och golfbolaget om det stämmer och varför. 

Fredrik: Har fått pengar för 2 år sen från golfförbundet, innan pandemin, som ska användas till 
träningsverksamheten. Nu får vi själva hitta på något för pengarna med våra juniorer. 

Ingalill: GIT och fakturor. Vi kommer inte skicka fakturor via BLA längre. Agnetas jobb med 
pappersfakturor kommer att avslutas. Ingalill ska prata med Anna och golfförbundet hur vi gör i 
framtiden. Vi har förhandlat oss till att om man bor här och är medlem och sen flyttar till ett annan 
kommun så har man samma kostnad på medlemsskapsavgiften. Ett förslag är att höja 
medlemsavgiften, återrapportera till nästa möte. 



§11. Nästa möte 16/11 kl 18:00. 

§12. Mötet avslutas. 

 


