Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 2, 20130311
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Mikael Dahlström,
Jan Olsson, Inga-Lill Svedmyr, Agneta Martinsson, Torbjörn Persson, Alf Johansson
Josefin Norell, Fredrik Litzén.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .
Anledningen till att dagens möte var förlagt till lokalen på Kommunalhuset var
att Leo Persson skulle använt sig av den tekniska utrustning som finns här i
samband med hans presentation. Leo hade dock fått förhinder till dagens möte,
så ett nytt datum kommer att planeras in.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Ekonomisk rapport från kassören
Sedan senaste mötet har några fakturor betalats. Revisorerna har påpekat vissa
fakturor i bokföringen i samband med bokslutet. Vi tar till oss detta och tänker
på att vara tydliga med till vilka kvittona avser och till vad.

§4

Hemsidan
Vi ska sträva efter att ha en aktiv hemsida, många efterfrågar ”greenkeepers
ruta”. Jonas Gardsjö kommer ges tid till att skriva inlägg i sommar. Nyhet är att
en webbkamera länkas till hemsidan.
Tävlingsprogrammet är på gång. Så snart som möjligt kommer information om
RM, Damsvingen och årets nyhet Yrangolfen läggas ut.
Det finns även önskemål om att restaurangen lägger ut veckans meny på
hemsidan. Gamla styrelseprotokoll finns numera i arkivet.
De i styrelsen som är intresserade av att lära sig lägga in saker på hemsidan kan
kontakta Lotta eller Fredrik.

§5

RM 2013
Micke och Lennart har varit på möte via länk angående sommarens RMtävlingar. Sollerön GK har gått i konkurs, vilket innebär att ”far och son”
tävlingen som skulle spelats där ställts in. Istället har Idrefjällens GK fått
förfrågan om att ta över detta arrangemang. Vilket innebär att vi går från 64
deltagare som ”mixed” tävlingen skulle generera till 300 deltagare. Vår ”mixed”
tävling skulle i så fall flyttas till Sälen eller Gagnef.
Tidpunkten för tävlingen är 8 – 10 juli.
Klarar vi av ett sådant arrangemang?
Styrelsen är överens om att vi kör på detta! Vi har klarat av stora arrangemang
förut, men det krävs att vi alla i klubben hjälps åt och ställer upp.
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Micke återkopplar vårt beslut till RM ansvariga och återkommer med hur vi går
vidare. Micke ansvarar för RM för våran del och kommer inom kort starta en
RM-grupp.
Den 6 april kommer en workshop arrangeras i Tällberg med anledning av RM.
Micke, Lennart och Jan kan i dagsläget åka dit, någon/några till får gärna följa.
§6

Marknadskommittén
Många idéer flödar hos marknadskommittén, som efterfrågar en pott att röra sig
med, för att därefter ta ställning till vilka projekt som ska genomföras.
Att välja på finns bland annat att delta i kommunens Sommarmagasin som
trycks upp i 20 000 exemplar. En guide med händelser blandat med reportage,
priset för detta 3 000 kr
Delta i Danmark och Norges golfguider (www.golfsverige.dk /
www.golfsverige.no) Ett tre års avtal, 5 000 kr/år. Fredrik kollar upp mer om
detta.
Vi måste bli bättre på att sätta ihop paket och att erbjuda paket.
Marknadsgruppen kommer inom det närmaste träffas och gå igenom detta med
berörda samarbetspartners samt sätta ihop nya sponsorpaket.
Förslag finns att knyta an golf till Vasaloppet – vasaloppsgolf i de tre
vasaloppskommunerna Mora, Sälen, Älvdalen.
Fredrik har kontakt med Anders Zelling, VD Vasaloppet.

§7

Golfstiftelsen
Inga-Lill informerade om att stiftelsen snart har sitt årsmöte. Tankar finns på att
investera i en scorekorts maskin, som allteftersom spelare loggar in och betalar
trycker ut scorekort.

§8

Inför golfdistriktsförbundets vårårsmöte
Valberedningen har gått ut med ett nytt namn till ordförandeposten. Detta har
gjort att några distrikt att gått samman och skrivit ett brev där man förespråkar
att ha kvar sittande ordförande. Frågan är hur vi ställer oss till detta?
Styrelsen tycker att detta är svårt, då vi inte direkt vet något om personerna i
fråga. Lennart ska försöka ta reda på vad som ligger bakom att brevet har
skrivits. Styrelsen anser dock att vi ska förorda den som satsar på landsbygden.

§9

Sammanträdesplanering
Lennart gör en sammanträdesplanering för året. Onsdagar är den dag som passar
bäst för att inte krocka med ordinarie verksamhet.

§10

Övriga frågor
- Inga-Lill och Fredrik har varit på kurs i GIT. I och med detta är samtliga
medlemsfakturor klara för att skrivas ut.
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På kommande medlemsfakturor är medlemsavgiften och spelarrätten
specificerade. Skåpavgiften kommer ej ligga med på fakturan, denna ska
istället betalas i shopen.
§11

Nästa möte
Onsdag 17 april klockan 18.00 i Kommunalhuset. Lennart ordnar med fika.

§12

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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Sekreterare Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

