
 

 

Damkommittémöte 2015-03-02 hos Birgitta. 
 
Närvarande:   Britt Gustafsson, Ann-Britt Larsson, Helene Andersson, 
        Johanna Stolpen och Birgitta Nyqvist. 
Frånvarande:  Gunilla Kjellstedt. 
 
 
 
1. Mötet öppnas. 
 Britt hälsar deltagarna välkomna. 
 
2. Föregående mötesprotokoll. 
 Protokollet gicks igen och lades till handlingarna. 
 
3. Ekonomi. 
 Ekonomin är stabil, inga transaktioner under perioden. 
 
4. Hemliga resan den 26 april. 
 Jakten på sponsorer till prisbordet pågår, några redan klara. 
 
5. Regelkurs. 
 Regelkursen startar den 8 mars kl. 15.00 med P-O Bengtsson som 
 ledare. Kommittén bjuder på fika. Ann-Britt fixar tilltugget, vi andra 
 kokar kaffe mm. 
 Nästkommande kursdagar blir den 22/3 och 29/3, samma tid. 
 
6. Fadder ronder. 
 Vi föreslår att damkommittén ordnar träffar med fadderronder den 
 6:e och 20:e maj kl. 18.00 för intresserade damer som behöver lite 
 hjälp att komma igång. 
 
7. Hemsidan. 
 Vi skall försöka nå ut till alla damer hur man använder hemsidan  
 för att informera sig om vad som händer och sker på damsidan. 
 Johanna utsågs till ansvarig från damkommittén. 
 
8. Vårmöte/säsongsuppstart - mannekänguppvisning. 
 Vi skall göra en inbjudan för utskick på nästa möte. 
 
9. Övriga frågor. 



 

 

 Tävlingsprogrammet för 2015 är klart, ingen damdag den 22/6 pga 
 inspel av banan för elitseriespel. 
 Det behövs även hjälp med någon/några tävlingsledare till   
 seriespelet. 
 
 Britt har skickat in damernas verksamhetsberättelse för 2014. 
 
 Mässan i Rackethallen, det behövs 2 damer till den, Johanna,  
 Helene och Britt ställer upp. 
 
 Tävlingskommittén vill ha hjälp av damerna på 1 tävling under  
 säsongen, vi kommer att ställa upp på det. 
 
 Damkommittén kommer att lämna ett förslag till Tävlingskommittén 
 om att införskaffa någon typ av ”Väst”, med texten Tävlingsledare, 
 så spelarna vet vem som har hand om dagens tävling. 
 
 Billerudsmatchen kommer att äga rum den 6/8 2015 kl. 15.00 på  
 Billeruds Golfbana. 
 
 Matchspel, kommer att anordnas även i år, anmälan kommer att  
 sättas upp på anslagstavlan i Damrummet. 
 
10. Nästa möte. 
 Den 22 mars 2015, kl. 17.00 på Forsbacka, omedelbart efter  
 regelkursen. 
 
 Britt avslutar mötet och tackar för fikat. 
 
Vid pennan: Birgitta Nyqvist 
  


