
 

 

Protokoll från FoGk:s Damkommittémöte den 
20/4 2015 hos Britt 

 
Närvarande: Britt Gustafsson, Helen Andersson, Johanna  
   Stolpen, Gunilla Kjellstedt och Birgitta Nyqvist. 
 
Frånvarande: Ann-Britt Larsson 
 
1.  Mötet öppnas. 
  Britt hälsar oss välkomna och öppnar mötet. 
 
2.  Föregående protokoll. 
  Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
3.  Ekonomi. 
  Ekonomin under kontroll, endast småutgifter   
  sedan förra mötet. 
 
4.  Vårmötet med Mannekänguppvisning. 
  Ett stort intresse för mötet, 47 medlemmar hade  
  hörsammat kallelsen. Det var ett nytt rekord för  
  damerna sedan många år tillbaka. 
  Det minglades med snittar och dryck därtill.  
  Britt informerade om kommande säsong, Birgitta och 
  Gunilla gick igenom matchspel och tävlingsprogram. 
  Johanna informerade om Hemsidan med kommitté- 
  information. 
  Mötet avslutades med Mannekänguppvisning av bl.a  
  Abacus kollektion som presenterades av Olivia.  
  Mannekänger var Damkommittén, samt Kjell-Åke  
  Andersson för att vi skulle få se lite herrkläder. 
  Olivia från Abacus hade även skänkt en vindjacka  
  som lottades ut till de damer som handlade i  
  butiken efteråt. Denna vanns av Gertrud Oscarsson. 
 
5.  Hemliga resan 26/4 2015. 
  Intresset för resan har varit ungefär som vanligt, 26 
  anmälda. Alla har betalt. Avresa från Hamnplan 07.00 
  på söndag. Alla priser är klara. 



 

 

  Första start 10.00, vi gör ett stopp på vägen samt att 
  vi kommer att ha en frågesport om regelfrågor. 
 
6.  Vårblomman 3/5 2015. 
  Blomsterhagen kontaktas om hur och när vi kan  
  hämta blommorna. 
 
7.  Damdagar. 
  Första damdagen hålls den 4 maj, nytt för i år är att 
  man betalar den nya startavgiften 30:- före spel i  
  receptionen.. 
  Anmälan görs i GIT eller till receptionen. Allt står att 
  läsa i tävlingsprogrammet. 
 
8.  Fadderronder. 
  Vi kommer att ha dessa vid två tillfällen, 6- och 20  
  maj. 
  Johanna fixar med inbjudningar till damer hcp 37-54. 
 
9.  Övriga frågor. 
  Fredagsgolfen, 26/6, är det Damkommittén som är  
  ansvariga, starten skall vara 17.00. 
 
10.  Nästa möte. 
  Onsdagen den 3/6 2015 kl. 18.00 på Forsbacka. 
 
  Britt avslutar mötet och vi övriga tackar Britt för god 
  fika. 
 
Vid pennan: Birgitta Nyqvist 


