Damkommittén höstmötet
1 november 2017 kl. 18.00
1. Val av ordförande och sekreterare
Ordförande för mötet: Eva Axelsson
Sekreterare förmötet: Birgitta Vesterlund
2. Budget/ekonomi, avstämning 2017. Bifogar resultat Bil.1

3. Synpunkter på tävlingssäsongen 2017.
Förslag på att spela 9-hål under april och september ej med i tävlingarna.
Svårt att hinna runt 18 hål i slutet av augusti. Stämma av med klubben om vi kan gå
ut lite tidigare. Vandringspris och ett presentkort till vinnarna i varje klass efter
avslutad säsong.
4. Månadsavslutningar. Skrivs in i kalendariet. Damkommittén planerar detta
5. Shoot out. Vi gör ett nytt försök med upplägget som vi hade tänkt i år.
Månadsavslutning i samband med shoot out och en sidotävling.
Det blir samma regler som denna säsong, 6 personer från varje klass A och B
och 10 tävlingar får räknas per deltagare.
6. Höstresan: Birgitta Vallin ordnar den, separat inbjudan kommer.
7. Hur engagera nya golfspelande damer: Pratar med alla vi vet spelar och låter dem gå
med utom tävlan, även vid månadsavslutningar. Låta de nya gå med någon de känner
om så önskas. Även om man inte varit med de övriga onsdagarna är det helt OK att
gå på månadsavslutningarna
8. Val av 3 ledamöter för 2 år. Mia Grankvist, Maj-Britt Sundberg och Margareta Sparre.
9. Ersättare/resurspersoner till Damkommittén som kan vara behjälplig under
säsongen: Lena Olin, Gunilla Strand Kicki Munther-Lövgren och Lill Dessing.
10. Val av 2 personer till valberedning: Birgitta Vallin och Eva Axelsson.
11. Samordnare för seriespel D 30 och D 50+: Vi pratar med Margaretha Sparre, Anita
Andersson och Marianne Mell.

12. Övriga frågor, synpunkter och beslut:
Damkommittén pratar med klubben om att flagga för Damklubbens möten.
Eva A i stora klubbstyrelsen driver Damkommitténs frågor och för svaren vidare till
Damklubben.
Mötet beslutade om startavgiften höjs till 40 kr fr.o.m 2018
Sätta upp protokollen och den ekonomiska rapporten på anslagstavlan.
Vandringspriset och ett presentkort går till den som vinner hela säsongen.
Shoot outen har eget pris (presentcheckar i shoppen).
Förslag på att ha lagtävling varje onsdag som Seniorgolfen, röstades ned.

Sekreterare
Birgitta Vesterlund

