Idre Fjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 1, 20120110
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Liselotte Holmgren, Mikael
Dahlström, Jan Olsson, Josefin Norell, Lisbeth Nymoen, Inga-Lill Svedmyr
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till sekreterare för mötet valdes Josefin Norell, att justera valdes ordförande.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll ej tillgängligt.

§4

Ekonomisk rapport
Vi ligger bättre till i ekonomin mot vad som tidigare förutspåtts under 2011.
Inga-Lill har arbetat mycket och bra med bokföringen under hösten. Vi har
dragit ner på kostnader under sista kvartalet 2011. Inte så mycket har hänt på
Mickes front, i stort sett oförändrat.

§5

Marknadskommittén informerar
Marknadskommittén kommer att ta tag i sponsoravtalen, några luckor behöver
fyllas samtidigt som aktuella sponsoravtal behöver ses över.
En annons ska gå ut riktat mot att försöka värva fler 500 kr medlemskap
Bilden som sitter i reklamskylten längs med vägen in mot Idre Fjäll behöver
bytas ut.
Lisbeth ifrågasätter golffilmen som visas i receptionen på Idre Fjäll, kvalité och
innehåll? Marknadskommittén kollar upp.
Hemsidan behöver uppdateras, likaså behöver tävlingsprogrammet för 2012
läggas ut så snart som möjligt. Hemsidan fyller en viktig funktion i klubben,
dessvärre har vi ingen just nu som har kunskapen att sköta den. Styrelsen är
överens om att ”leja” ut hemsidan, förslag Malin Holmgren. Lotta hör med
Malin om hon kan åta sig uppdraget och pris för att sköta hemsidan tillsvidare.

§6

Golfstiftelsen information
Golfstiftelsen har inte haft något möte sen sist. Inga-Lill och Jocke har möte
med banken och kommunen till veckan.

§7

Årsmötesförberedelser
De utkast som Lennart gjort gicks igenom. Bland annat klargjordes
åldersindelningarna med födelseår.
Förslag från Lennart och Geir att höja medlemsavgiften permanent till 3000 kr,
på grund av ökade kostnader att driva golfbanan. Diskussionen mynnade ut i
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röstning, där styrelsens förslag till årsmötet blir att permanent höja Senior A
medlemskap till 3000 kr och Senior B medlemskap till 3500 kr.
Knattemedlemskap 700 kr, gäller då man har grönt kort och spelar på banan. Är
man enbart med på träningarna betalar man träningsavgift till Fredrik.
Förslag till valberedningen (Lotta) ges i det snaraste.
Styrelsen beslutade att flytta årsmötet från den 12/2 till 19/2 kl. 17.00 så att
annons/kallelse kommer med i Fjällposten med utgivningsdag 26/1. Styrelsen
träffas kl. 16.00.
I samband med detta diskuterades även möjligheten att maila ut information till
medlemmar. E-postadresser finns i GIT, men frågan är om det går att skapa
maillistor därifrån?
§8

20-årsjubileum
Gruppen träffas i det snaraste, många idéer. Ny kontakt behöver skapas på Idre
Fjäll istället för Magnus Noppa.

§9

Information
• Lennart jobbar för att få RM till området 2013, eventuellt
samarrangemang med andra klubbar i närheten.

§ 10

•

Martin har koll på banan, två greener drabbades av lite is i höstas.
Förhoppningsvis ska det gå bra.

•

I år kommer green-fee betalas hos Fredrik i shopen, som anställer en
person på 50%. Gamla luckan används som tävlingsexpedition.

•

Hcp-revision vid årets slut. Micke kollar i GIT hur det funkar.

•

Slopen i banguiden. Vi har pratat om att gå tillbaka till 54. Hur går vi
tillväga? Hör om Fredrik kan hjälpa oss.

•

De som hyr ut golfbilar måste genomgå en kurs för att bli godkänd som
biluthyrare. Innan vi vet vad som gäller vad det gäller försäkringar,
ansvar och villkor hyrs inga bilar ut. Inga-Lill tar med frågan till
Golfstifelsen.

Övriga frågor
• Lotta delar ut pärmar och register till styrelsemedlemmarna, hon har
även mailat ut klubbhandboken för revidering. Styrelsemedlemmarna går
igenom avsnitt för avsnitt inför kommande möten. Målet är att
klubbhandboken ska vara reviderad och klar till säsongsstarten.
•

Micke undrar om medlemstiderna ska finnas kvar? Dessa kom till när
trycket på banan var stort, men finns behovet nu?
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Hur är det med Idre Fjälls tider? Finns något skrivet gentemot Idre Fjäll.
Inga-Lill hör med Mia Einarsson på bokningen om hur vi lägger upp
sommaren.
§ 11

Nästa möte
Söndag 19/2 kl. 16 i samband med Årsmötet. Preliminärt i Kulturhuset.
Sammanträdesplanering 2012
Fundera på lämplig dag för styrelsemöten framöver. Möten i semestertider?
Medlemsmöte? Ska vi ha? Och när?

§ 14

Mötets avslutning
Ordförande Lennart Hjelm tackade och avslutade mötet.
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Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

