
 

 

Protokoll från FoGk:s Damkommitté möte den 

19 april 2016 hos Ulrika. 

 
Närvarande: Britt Gustafsson, Ulrika Sten, Helene Andersson, 

   Maria Lindberg Engberg, Johanna Stolpen och  

   Birgitta Nyqvist. 

 

 

1.  Mötet öppnas. 

  Britt öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 
2.  Föregående protokoll. 

  Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till  

  handlingarna. 

 

3.  Ekonomi. 

  Vår ekonomi är under kontroll, helt enl. budget. 

   

4.  Vårmötet. 

  Succén från förra året, återupprepades. 42 damer  

  hade hörsammat kallelsen och fick uppleva en trevlig 

  eftermiddag med mingel, information om säsongens 

  tävlingar  och mannekänguppvisning av shopens  
  utbud. 

  Alla var mycket nöjda med arrangemanget. 

 

5.  Hemliga resan. 

  27 damer är anmälda till årets resa som startar på  

  hamnplanen den 23 april, kl. 07.00 och färden går  

  mot en trevlig bana. 

  Det kommer att bli fikapaus, frågesport och lotteri på 

  dit vägen med fina vinster. Nytt för året är att alla  

  skall ha med en vinst till prisbordet för c:a 100:-. 

  Allt kommittéarbete fördelat: Maria bakar och gör  

  frågesport, Johanna inhandlar muggar, alla kokar  
  kaffe. 

 

 



 

 

 

6.  Spelprogrammet. 

  Ett förtydligande om slagspelet, det som gäller är  

  slaggolf, när detta är på spelschemat. 

  Slaggolf = Banans par + 5 slag. 

  Vid hcp beräkning, beräknas detta på bruttoscooren - 

  eget hcp. (ex. 102 slag - 30 (hcp)= 72 (36 poäng)). 

 

7.  Matchspelet. 

  Anmälan till matchspelet skall vara klart senast 7 maj 

  Anmälan göres i receptionen samtidigt som man  

  betalar anmälningsavgiften som är 50:- 
  Spelplan med sista speldag kommer att finnas i  

  Damrummet, på Facebook och på Hemsidan. 

  Alla kommer att få spela minst 2 matcher. 

  Maria sköter lottningen. 

 

8.  Vårblomman, 7 maj 2016. 

  Britt har redan pratat med Blomsterhagen, sponsor, 

  och meddelar bara hur många vi blir. 

  Vi fixar en inbjudan, som lägges ut på Fb och på  

  Hemsidan. 

 

9  Norge matchen. 
  Kommittén beslutar att inte ta något ansvar för  

  denna tävling. Det får åligga norskorna att fixa det  

  själva, såsom tävlingsdag, priser mm. 

 

10.  Övriga frågor. 

  Britt rapporterade från sitt styrelsearbete. 

 

11.  Nästa möte. 

  Nästa möte hålls på Forsbacka den 25 maj 2016, kl. 

  18.00. 

 

  Britt avslutar mötet och tackar Ulrika för god fika 
  

Vid tangenterna: Birgitta Nyqvist   

   



 

 

     


