Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 6, 20130814
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Jan Olsson, Agneta
Martinsson, Torbjörn Persson, Alf Johansson, Josefin Norell, Fredrik Litzén.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Ekonomisk rapport
I Ingalill och Mickes frånvaro redogjorde Alf det ekonomiska läget.
Golfklubben har i dagsläget cirka 75 000 kr och läget ser bättre ut mot
föregående år. ”Vi klarar oss ett år till”
En rensning görs just nu på de medlemmar som ej betalt in medlemsavgiften.
Det cirkulerar olika uppgifter om hur mycket golfpaket som har sålts genom
PW, Alf tar med sig frågan till Ingalill.
I övrigt är det bättre bokat i år, vilket är välbehövligt för ekonomin. Även
Fredrik ser en positiv utveckling. Bara bland medlemmarna har en det skett en
fördubbling mot förra året när det gäller bokningar. Istället för att bara gå ut och
spela bokar man in sig.
De populäraste tiderna att boka är mellan klockan 9-12.

§4

Information från Stiftelsen
Stiftelsen har varit på ett möte med Älvdalens kommun, Idre Fjäll,
Köpmannaföreningen och Idre Golf Ski & Spa där man diskuterat olika
alternativ för golfbanans framtid. Mötet upplevdes som positivt och ett nytt
möte är inplanerat i slutet av augusti.
Förhandlingar pågår fortfarande för att komma till en lösning av försäljningen
av tomtmarken vid ettans tee.

§5

Bankommittén
Man planerar att beställa makadamm för att förbättra vägarna runt om på banan.
Banan måste fortsatt bli bättre, framför allt fairways och då 6:an, 7:an och 8:an.
Bankommittén öppnade starkt under försäsongen och inledningsvis av
sommaren, men det har stagnerat lite under sommaren.
Mycket ideellt arbete har gjorts på banan i sommar och alla medlemmar är
välkomna att hjälpa till under organiserade former. Är man intresserad så kan
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man vända sig till antingen Alf Johansson för bankommittén eller till Fredrik i
shopen. Upptäcker man saker på banan som behöver åtgärdas eller har frågor
om banans utformning och dess närmiljö¸ så är det också till bankommittén man
vänder sig.
Till diskussion var även våra städdagar, ska vi planera in fler kontinuerligt under
säsong?

§6

Marknadskommittén
Även marknadskommittén har legat lågt under sommaren, man lyckades komma
med i några annonseringssammanhang som finansierades av andra, vilket gör att
man har lite av budget kvar.
Oklart vem som är sammankallande i marknadskommittén, något som bör
klargöras omgående.
Jossan tar upp frågan i stort om hur vi skapar en bra dialog i alla led, från
styrelse till medlemmar. Hur får vi ut information och hur tas informationen
emot? Hur kan vi tydliggöra för medlemmarna vart de ska vända sig, hur får vi
medlemmarna mer delaktiga?
Idre fjällens golf var med i ett reportage i senaste Svensk Golf!

§7

Damkommittén
Sommarens regn – och åskväder har olyckligtvis prickat in några tisdagar, vilket
gjort att ”Jentgolfen” ställts in. Men i övrigt har det varit färre damer än vanligt
som deltagit på tisdagarnas ”Jentgolf”. Vad beror det på? Hur lockar vi fler?
Fredagen den 13/9 arrangerar vi Damsvingen, vore roligt om vi kunde få så
många som möjligt att vara med då.

§8

Juniorkommittén
Man har haft uppehåll i juniorträningen under semestern och nu i veckan drog
man igång igen. Man hoppas att intresset från innan uppehållet håller i sig, då
man hade 22-24 st. som max.
Fredrik har varit iväg på en PRO-AM tävling med tre ungdomar/juniorer. Till
nästa år planerar man att delta i Skandiagolfen.
Junior-KM blev flyttat och man kommer sätta ett nytt datum till veckan.
Vi diskuterade även hur vi kan locka fler barn/ungdomar till golfen och hur får
vi dom att behålla intresset och fortsätta? Fångar vi upp och tar hand om
föräldrarna? Implementera mer golf i skolan?
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§9

RM 2013
RM-tävlingarna är nu avslutade och vi har fått mycket beröm, men också lite ris.
Ekonomiskt inbringar RM ca 12-14 000 kr/speldag. Behållningen går till
Stiftelsen.
För Idres del var det ett mycket lyckat arrangemang. Stort tack till
tävlingsledning, funktionärer och banpersonal för ett mycket bra arbete!

§10

Planeringshelg
2013 ska summeras och utvärderas och 2014 planeras, golfklubben och
golfstiftelsen kommer under hösten åka på en planeringshelg.
Förslag är att åka till Sunne den 18-20/10, andra förslag på resmål och datum tas
upp på nästa styrelsemöte.
Under planeringshelgen kommer samtliga kommittéer att få till uppgift att ta
fram en handlingsplan.

§11

Övriga frågor
- Fjälltouren, styrelsen beslutar att vi ska arrangera torsdagen i nästa års
Fjälltour. Staffan Karlsson tävlingsledare för Fjälltouren kommer att komma
med ett upplägg. Ansvarig från Idrefjällens Golfklubb är Jan.
- Skyltar, förslag att i de tomma annonstavlorna vid parkeringen ta fram
skyltar i enhetlig stil där det står husvagnar, husbilar. Lennart tar med sig frågan
till stiftelsen.
- Sponsring, finns det möjlighet till sponsring? Ordförande besvarar frågan
med att den ansträngda ekonomin tyvärr ej tillåter det.

§12

Nästa möte
Nästa möte blir på Golfbanan den 18 september klockan 18.00.

§13

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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.................................. ..................................
Sekreterare Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

