Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 7, 20140820
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Agneta Martinsson,
Josefin Norell, Fredrik Litzén, Alf Johansson, Ingalill Svedmyr-Johansson, Mikael
Dahlström.
§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Info från Greenkeeper
Utgår i frånvaro av Greenkeeper.

§4

Golfstiftelsen
Golfstiftelsen har årsmöte den 28 augusti, till detta är nya vd:n för Idre Fjäll
inbjuden, avtackning av Jocke Johansson och Hans Kristiansson kommer också
att ske.
För första gången sedan 2006 har man gjort ett liten plus, cirka 33 000 kr. I
dagsläget ligger vi på plus vad det gäller greenfeen juni månad. Fredrik inflikade
även och gick igenom intäkter för greenfee, golfbilar m.m. mot 2013.
En byggnadskommitté är nu igång! Där ingår Alf Nordin och Göte Holmgren
tillsammans med Lennart. De har önskemål om att gå runt banan tillsammans
med bankommittén och greenkeeper för att se över inför avverkning.
I övrigt är fokus på hur banan ska övervintra på bästa sätt. Inköp kommer att
göras i det närmaste för att säkerställa invintringen.

§5

Ekonomi
Micke drog läger för ekonomin och sedan sist har några 500 kronors
medlemskap tillkommit. Golfklubben har betalt mer till Golfstiftelsen mot
föregående år och i dagsläget finns cirka 34 500 kr på kontot.

§6

Information från kommittéer
Tävlingskommittén kan konstatera en lyckad Fjälltour med nöjda deltagare som
vill komma tillbaka nästa år. Preliminärt den 30 juli 2015.
Nyligen arrangerades golfveckan, där en tävling ställdes in på grund av för få
deltagare. Överlag var det få deltagare. Styrelsen diskuterade kring detta och en
fortsättning blir under planeringshelgen.
I övrigt behövs en omorganisation, då tävlingskommittén är för få för att dra
runt det hela själva (Micke + Trond)
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Damkommittén laddar för Damsvingen den 6 september, än så länge få anmälda.
Så en push för att så många som möjligt av våra egna går in och anmäler sig, så
att förhoppningsvis fler utifrån bokar på sig.
Marknadskommittén bjöd under onsdagen (20/8) in till en träff med
boendeanläggningarna i Älvdalens kommun för att visa upp banan, klubben och
öppna upp för samarbeten. Endast en kom. Trist, men konceptet är klart och kan
användas igen i vår. Framöver vore det bra med en tätare kontakt med Idre Fjäll
när det gäller marknadsföring och inför planeringen av deras sommarguide.
Förslag finns på att köpa en gästenkät för att på så vis få konkreta saker att jobba
mot. Delade meningar inom styrelsen gällande detta. Lotta kollar därför upp om
det går att göra något på priset och Jossan ringer runt och hör med andra klubbar
som redan använder sig av detta upplägg om vad de tycker.
(I skrivande stund efter att Lotta både fått ner priset och sponsring och Jossan
fått rekommendationer från bl.a. Karlstad GK, så har vi beslutat oss för att testa)
Bankommittén arbetar just nu med att få till de bästa förutsättningarna inför
banans invintring. Den 1 september kommer bankonsulenten hit och det är
önskvärt om så många som möjligt från bankommittén deltar tillsammans med
Greenkeeper, Fredrik och Trond.
§7

Projektplan
Alf har träffat Leo, som har tagit fram kartor över golfbanan. Vi har fått i
uppdrag att gå igenom banan och motivera hål för hål hur banan kan anpassas så
att den blir tillgänglig för alla. Nyttan för varje hål och hur det kan underlätta för
alla kategorier.

§8

Planeringshelg
Föreslaget den 8-9 november.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§10

Nästa möte
Onsdag den 17 september på golfbanan.

§12

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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