Styrelsemöte Nr 8 Idrefjällens Golfklubb 2020-10-21

Närvarande ledamoter och suppleanter: Ingalill Svedmyr-Johansson, Agneta Martinsson, Alf
Johansson, Jan Heder, Ann Langhard.

1. Öppnande av möte.
Ingalill förklarade mötet för öppnat.

2. Val av sekreterare om inte Elin är närvarande. Ann valdes till sekreterare.

3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll nr 7. Protokollet godkändes.

5. Information om banan och möte med Idrefjäll, Anna W, Trond, banrådgivare och
klubbrådgivare.
Banan ligger som nr 50 i nöjdhetsindex och som nr 1 i Dalarna. Lite lägre betyg på restaurang och
bunkrar. Trond får stor eloge för allt han gör. Banrådgivaren nämner att pengar behöver satsas
på bunkrar, fariways bör gödslas mer samt påpekade att det finns lite svamp på en del greener.

6. Avtalet med Idrefjäll.
Klubben har fått ett förslag på avtal och har synpunkter på spelavgift och momssats. Klubben
skall inte beröras av Idrefjälls momsredovisning. Klubben efterfrågar också bilagorna som
refereras till i avtalet. Ingalill skall återigen diskutera avtalet med Idrefjäll.

7. Herr-, dam- och ungdomsgolf, hur har säsongen varit.
Säsongen har varit bra. Gällande Juniormedlemsskap så står det på hemsidan att det ingår
träning och rangekort, men det stämmer inte. Juniorträningsavgift skall betalas till Fredrik Litzén.

8. Uppvaktning av fyllda 50-, 60-, och 70 åringar. 10 stycken har uppvaktats av klubben, 3
herrar och 7 damer.

9. Mötesrapport med Hanna Nooni från Sisu.
Klubben har fortfarande möjlighet att ansöka om Lokstöd för juniorer från juli månad i år, 9
kr/barn/tillfälle. Lokstöd kan även sökas för ledare. Det kan finnas antecknat vilka juniorer som
deltagit på måndagar. Klubben kan också undersöka om onsdagsgolfen för 65+ är berättigad till
stöd nästa säsong.
Eventuellt kan det ordnas en sammankomst med info från Hanna Nooni närmare jul.

10. Gästundersökning. Se punkt 5.

11. Klubbhuset förslag.
Klubben anlitar någon som målar klubbhuset, fixar fönster samt fräschar till inomhus. Ingalill
kollar med Idrefjäll om färg till utsidan.

12. Förbered verksamhetsplan för nästa år samt arbetshelg för styrelsen med fler.
Vi planerar avsätta en dag mellan Lucia och jul för att diskutera verksamhetsplan.

13. Info från distriktet.
Distriktmöte inte aktuellt eftersom klubben inte har med spelrätterna att göra.
Eventuellt ett möte i Tällberg, Dalarna distriktet, i november.

14. Övriga frågor. Inga övriga frågor togs upp.

15. Nästa möte. Ingalill återkommer med datum.

16. Tack och bock. Mötet avslutades.

