Styrelsemöte nr 5, 2019-06-27
Närvarande ledamöter och suppleanter: Ingalill Svedmyr-Johansson, Alf Johansson,
Josefin Norell, Agneta Martinsson, Cecilia Douhan, Lars Staffansson, Fredrik Litzén.
Med via telefon: Jan Heder och Ann Langhard.
§1

Godkännande av dagordning
Ingalill hälsade välkomna.

§2

Val av sekreterare samt justerare.
Jossan valdes till sekreterare för mötet.
Utöver ordförande att justera protokollet valdes Cecilia Douhan.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll
Inget protokoll från förra mötet fanns att tillgå. Ingalill påminner Tor-Arne om
det. I vilket fall togs inga beslut.

§5

Avtal Idregolfbana AB
Ingalill har haft flera träffar med Andreas Starenhed och Peter Rex. Det sista är
att man kommit överens om är att golfklubben kommer att få behålla den 500
kronorna för medlemsavgiften. Det avtal som skickats ut tidigare ska justeras
och så snart Ingalill har ett nytt förslag till avtal kommer hon att skicka ut det till
styrelsen, varvid snabb respons gäller.

§6

Tävlingar
Förslag på tävlingar som kommer/kan komma att arrangeras utöver det
tävlingsprogram som redan finns är:
• Fredagsgolf, med start vecka 27 med efterföljande After golf/After work,
Fredrik ansvarig.
• Sommarcupen
• Par 3 tävling, eventuellt i slutet av augusti.
I dagsläget kan inte Idre Fjäll skriva ut scorekort, vilket gör att klubben hjälpt
till med detta. Tävlingar såsom till exempel Stråkens, där Idre Fjäll tar betalt för
arrangemanget, får vi som klubb se till att få viss ersättning för den funktionärs/arbetsinsats som vi gör.
Idregolfbana AB har för avsikt att ha kansli i restaurangen, något som
restaurangen inte ser som en lyckad lösning. ”Gamla” kansliet kommer dock
användas som tävlingskansli.

§7

Hemsidan
Hemsidan ska hädanefter skötas av Cecilia, oavsett om det är Idrefjäll eller
klubben som är uppdragsgivare. Allt som ska till hemsidan mailas till:
ceciliadouhan@hotmail.com

§8

Rapport från kommittéer
Juniorkommittén hälsar att juniorträningen är igång och fått draghjälp av Elin,
Cissi och Julia. Ca. 10 st. i åldrarna 16-22 är det som är igång!
Knatte och ungdomsträningen är också igång på måndagarna, dessvärre krockar
den med ett gäng som har fotbollsträning och nystartade cykelträningen på Idre
Fjäll.
Damkommittén är igång med jentgolfen, många har deltagit på tisdagarna.

§9

Inge
Styrelsen beslutar att köpa in en krans till begravningen. Agneta återkommer
med datum. Även diskussioner om hur vi kan hedra Inge på ett positivt sätt
någonstans på banan.

§10

Målning av byggnader
Ingalill har fått en förfrågan från Idre Fjäll om hjälp om målning av
byggnaderna på banan. Styrelsen ansåg att detta är ett stort arbete, kanske till
och med övermäktigt för oss att ta på oss ideellt. Vi förstår att det handlar om
mycket pengar, men vi har svårt att se att medlemmar skulle göra detta utan
någon ”morot”. Eftersom det handlar om att byta färgskalan till den som finns
på Idre Fjäll, så känns det även viktigt att få klara instruktioner om hur
målningen ska göras och är det värt att göra arbetet på byggnader som är
utdömda? Styrelsen ser helst att arbetet utförs (och är kanske enklast) utanför
säsongen, samt att en byggnad görs i taget. I dagsläget ser vi dock att vi kan
bistå med att göra iordning ranchhuset.

§11

Gästundersökning
Ingalill har försökt få ut gästundersökningen, men ej lyckats. Det hon kan
meddela är i alla fall att vi den 18 juni ligger över snittet vad det gäller nöjda
gäster gällande banan, kritiken faller på bunkrarna.
I övrigt har restaurangen fått bottenbetyg, då det endast fanns mackor under en
period. Nu är det dock i gång med bra mat och något dyrare prisbild.
Även bokning av golfbilar och bokning överlag har i undersökningen fått
mycket låga betyg.

§12

Övriga frågor och inkomna skrivelser
• Golfförbundet kommer att skicka ut en medlemsundersökning.
• 6 juli arrangeras golfens dag för sponsorer. Ett arrangemang som frontas av
golfklubben men som arrangeras av Idre Fjäll. För framtiden önskas bättre

•
•
•

kommunikation och att golfklubben får information även om vi inte är med
och representerar.
Introduktionskort, finns hos Fredrik för styrelsen att använda på (vissa)
golfbanor i Dalarna. Planeras spel med kort, så ring först och fråga på berörd
bana.
Ingalill har fem böcker kvar av Golfreglerna. Dessa säljs hos Fredrik för
100kr/st.
En banguide finns nu i Caddieappen, även Ontag har varit och uppdaterat
sina flygfoton.

§13

Nästa möte
Den 21 augusti klockan 18.00.

§14

Mötet avslutas
Ingalill tackade och avslutade mötet.

Idre 2019-06-30
Vid protokollet:
……………………………………………
Sekreterare Josefin Norell
Justeras:
…………………………………………… ………………………………………………...
Ordförande Ingalill Svedmyr Johansson
Justerare: Cecilia Douhan

