
 

 

Protokoll från FoGk:s Damkommitté möte den 

7 mars 2016 hos Helene. 

 
Närvarande: Britt Gustafsson, Helene Andersson, Johanna   

   Stolpen, Ulrika Sten, Maria Lindberg Engberg och 
   Birgitta Nyqvist. 
 
 
1.  Mötet öppnas. 
  Britt hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
2.  Föregående protokoll. 
  Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till   
  handlingarna. 
 
3.  Ekonomi. 
  Vårt ekonomiska läge är enl. plan. 
 
4.  Regelkurs. 
  Första delen är avklarad, 30 damer hade hörsammat  
  kallelsen och var på kursen, som hölls av Birgitta Hansen.  
  Alla var väldigt positiva, många frågor diskuterades. 
  Helene har lagt ut bilder på Facebook. 

  Damkommittén bjöd på fika i pausen. 
 
5.  Vårmötet 9/4 2016. 
  Birgitta fixar med inbjudan, som skickas ut via   
  receptionen och på Facebook i mitten på mars. 
  Birgitta Hansen är vidtalad om info på mötet. 
  Maria presenterar spelprogrammet, Johanna inhandlar  
  glas o assietter, Ulrika köper lottringar. 
  Kommittén samlas den 7/4 för inköp av det som skall  
  bjudas på, samt samlas även den 2/4 för utprovning av 
  kläder.  

  Britt har fått svar på hur mycket som rabatteras på  
  visningsdagen. 
 
6.  Hemliga resan 23/4 2016. 
  Birgitta gör en inbjudan för utskick till medlemmarna och 
  för publicering på Facebook. 



 

 

  Nytt för året är att alla deltagarna har med sig en present
  för c:a 100:-, detta blir årets prisbord. 

  Den 10 april är sista dagen för anmälan.  
  Anmälningsavgiften på 700:-är bindande och inbetalas till 
  klubbens bankgiro. 
  Vi måste vara minst 20 anmälda för att resan skall kunna 
  gå av stapeln. 
  Maria och Ulrika kollar upp med ev. aktiviteter på resan,  
  frågesport mm. 
 
7.  Spelprogrammet. 
  Årets spelprogram är klart. Birgitta kontaktar tryckeri för 
  hjälp med tryckningen. Vi behöver c:a 80 ex. 

  Maria gör ett excellprogram för redovisningen av spelet. 
 
8.  Matchspelet. 
  Anmälningslista kommer att anslås på anslagstavlan. 
  Alla anmälda kommer att få spela minst 2 matcher. 
 
9.  Övriga frågor. 
  Verksamhetsbeskrivning från Damkommittén kommer att 
  överlämnas av Britt till styrelsen. 
  Klubben skall ha Öppet hus på Forsbacka den 2/4 mellan 
  kl. 10-14 och vill ha hjälp av damerna. Johanna, Maria,  
  Helene och Britt ställer upp. 
  Britt informerade från Styrelsen. 
   
10.  Nästa möte. 
  Nästa möte hålls hos Ulrika den 19/4 kl. 18.30. 
 
  Mötet avslutas och Britt tackar Helene för god mat och  
  dryck. 
 
Vid pennan: Birgitta Nyqvist 
   
 


