
 

 

Protokoll från FoGk:s Damkommitté möte den  

15 november 2015 hos Britt. 
 

Närvarande: Britt Gustafsson, Helene Andersson, Johanna  

   Stolpen, Maria Lindberg Engberg och Birgitta 

   Nyqvist. 

 

Frånvarande: Ulrika Sten och Ann-Britt Larsson. 

 

1.  Mötet öppnas. 

  Britt hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2.  Föregående protokoll. 

  Protokollet från föregående möte gicks igenom och  
  lades till handlingarna. 

 

3.  Ekonomi. 

  Vår ekonomi har legat på en budgeterad nivå. 

  Alla fakturor är betalda, vi har sparat lite till julgåvor 

  till våra största sponsorer.. 

  Budget för 2016 är upprättad och inlämnad till   

  styrelsen. 

 

4.  Regelkurs. 

  Vi tänker genomföra en regelkurs vid 3 tillfällen för  

  våra damer under mars månad 2016. 
  Birgitta Hansen är vidtalad, Britt kontaktar B H för  

  att bestämma dagar. 

 

5.  Vårmöte med modevisning. 

  Vårmötet kommer att hållas under april månad. Britt 

  kontaktar Abacus/B H, för modevisningsdatum. 

 

6.  Hemliga resan. 

  Hemliga resan är klar med datum, det blir den 23  

  april 2016. Britt kontaktar bussbolaget för prisexem- 

  pel till de påtänkta banorna, som har lovat komma  

  med offert för spel mm. 
  Hittills har vi fått in 2 offerter. 



 

 

7.  Verksamhetsplan. 

  Planen är inskickad till kansliet för införande i   

  Forsbacka Nytt. 

 

8.  Spelprogram 1016. 

  De stora tävlingarna är bokade till:  

  Vårblomman 7 maj, 

  Nattens Drottning 17 juni, 

  Billerudsmatchen 18 augusti, 

  Bokslaget 3 september, 

  Måndagsscramblarna kör vi 30/5, 27/6, 25/7, 29/8. 

  Förslag till spelsätt (slag-poängbogey) på mån-  
  dagarna återkommer vi med. 

 

9.  Forsbacka Nytt. 

  Damkommitténs bidrag, Britts ledord, till tidningen är 

  redan inskickat. 

 

10.  Övriga frågor. 

  Vi skall ge julgåvor till Blomsterhagen och Åmåls Bok-

  handel. 

  Foton från bl.a avslutningen, Helene fixar dessa till  

  Forsbacka Nytt och Hemsidan. 

  Helen har fått i uppdrag att sköta Damkommitténs  
  del i hemsidan. 

  Yttrande från Styrelsen till nästa möte. 

  En inkommen skrivelse till Damkommittén, vi har  

  tagit del av det som rör oss, det övriga överlämnar vi 

  till Styrelsen. 

  Ann-Britt har meddelat Britt att hon tar time out från 

  Damkommittén. 

 

11.  Nästa möte. 

  Onsdagen den 16 december 2016, kl. 18.30 på XO. 

 

  Mötet avslutas och vi tackar Britt för gott fika. 
 

 Vid pennan: 

 Birgitta Nyqvist 


