
 

 

Protokoll från FoGk:s Damkommitté möte den 

19 oktober 2015 hos Birgitta. 

 
Närvarande: Britt Gustafsson, Helene Andersson, Johanna  

   Stolpen, Ulrika Sten, Maria Lindberg Engberg  

   och Birgitta Nyqvist. 

 

Frånvarande: Ann-Britt Larsson. 

 

 

1.  Mötet öppnas. 
  Britt hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2.  Föregående protokoll. 

  Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

3.  Ekonomi. 

  Våra inkomster från Damdagar, Matchspel och   

  Eclectic har varit enl. plan. Pengarna har sedan  

  använts till priser och en liten subventionering av  

  avslutningsmiddagen. 

 

4.  Avslutningen. 
  Vi började dagen med en scramble tävling om 18 hål 

  i underbart höstväder, för att senare avsluta med  

  prisutdelning och en god middag. Det var en mycket  

  bra uppslutning på spelet och vid middagen.  

 

5.  Spelåret 2015, uppföljning. 

  Vi har med glädje noterat ett ökat speldeltagande  

  både på damdagarna och de månatliga scrambletäv-

  lingarna. Matchspelet var också mycket uppskattat. 

  Med andra ord ett nytt bra golfår för damerna. 

  I seriespelet som vi deltagit i har det gått bäst för  

  D-70, som vann sin serie och avancerade till div. 1. 
 

6.  Forsbacka Nytt. 



 

 

  Britt har skrivit en sammanställning av golfåret och  

  Helene har foton som skall bifogas. 

7.  Verksamhetsplan 2016. 

  Vi spånar på lite nya spelformer, många efterfrågar  

  någon typ av slagspel, endast deltagande på   

  damdagarna kommer att tas bort. 

  Speltempot diskuterades. 

  Vi kommer att ha en regelkurs under våren. 

  Göra en lathund för inlämnande av resultaten. 

  Ett spelprogram fixas under våren. 

 

8.  Damkommittén 2016. 
  Britt; ordf. och ekonomi, Birgitta; sekr., Johanna och 

  Ulrika; Hemside- och tävlingsansv., Helene;Facebook, 

  Maria; Statistikansv. 

 

9.  Övriga frågor. 

  Vi har fått en inbjudan till Ringenäs med golf och  

  övernattning under våren, denna kommer anslås i  

  Damrummet om intresse finns. 

  Hemliga resan diskuterades och vi kollar vidare med 

  buss och ev. tänkta banor under våren 2016. 

 

10.  Nästa möte. 
  Söndagen den 15 november 2015, kl. 17.00 hos Britt. 

   

  Mötet avslutas och Britt tackar Birgitta för god fika. 

 

 

   

   

 

 

   


