
Damkommittémöte 2015-01-29 hos Gunilla.
Närvarande: Britt Gustafsson, Ann-Britt Larsson, Helene Andersson,             

   Johanna Stolpen, Gunilla Kjellstedt och Birgitta Nyqvist.

1. Mötet öppnas.  
Britt öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi.
Ekonomin är ok, de pengar som blev över 2014 har förts över till 
2015, så att vi har ett litet startkapital till bl.a. vårmötet.
Diskuterade även styrelsens förslag, på att varje kommitté skall ha 
en egen budget, detta kommer att bli aktuellt inför nästa år.

4. Hemliga resan.
Vi beslutade att köra enl. det förslag om resmål som Britt arbetat 
fram genom kontakt med besökande klubb. Resan kommer att gå 
av stapeln söndagen den 26 april 2015 till en kostnad av 650.-
Vi spånar på priser och sponsorer till resan, tills nästa möte.

5. Regelkurs.
Ann-Britt har varit i kontakt med P-O Bengtsson, som är villig att 
hålla i denna. Det beslutades att kursen hålls på Forsbacka under 
3 tillfällen mellan  kl. 15 - 17, med start den 15 mars och 2 
söndagar därpå.

6. Tema dag.
Vi avvaktar för att ev. samordna med andra kommittéer.

7. Fadder ronder.
Beslutades att kontakta damer inom hcp. 36 - 54 för att försöka få 
dessa att bli lite mer aktiva. Vi fortsätter på nästa möte.

8. Vårmöte med Mannekänguppvisning.



Vi kommer att ha ett Vårmöte den 18 april med Mannekäng-
uppvisning på Forsbacka, men kalla den för Säsongstart med 
information inför säsongen 2015.
Ann-Britt kommer att ha kontakt med Golf Store ang. Manne-
känguppvisningen. Jobbar vidare med detta till nästa möte.

9. Spelprogrammet 2015 och startavgifter.
Vi beslutade att höja startavgiften på Poängjakten till 30:-, men 
behålla de övriga, som Eclectic anmälan 50:- och ändringar på 
densamma 10:-.

10. Seriespelet 2015.
Det är anmält lag till BDGF i följande klasser: D-35, D-50, D-60 och 
D-70.

11. Förslag till styrelsen ang. ökade inkomster och minskade utgifter.
Britt kommer att lämna vårt förslag på nästa styrelse möte.

12. Övriga frågor.
Restaurangen, som är uppfräschad och ett rum i samband med 
entrén är iordningställt.

13. Nästa möte.
Den 2 mars 2015 kl. 18.00 hos Birgitta.

Britt avslutar mötet och vi tackar Gunilla för gott fika.

Vid pennan: Birgitta Nyqvist


