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Årets möte blev glädjande nog väldigt välbesökt. Eva Axelsson som valdes till ordförande för mötet 
hälsade alla hjärtligt välkomna. 
Den ekonomiska redovisningen togs i samband med årets verksamhetsberättelse.  
 
Enligt önskemål i flera år har Trummenäs damer en boll med tjusig logga igen. Eleonor har fixat 
designen och ett rabatterat pris.  
Ett tiotal hörsammade vädjan om sponsring till dessa och vi fick in 1.450kr.  
Dock grävde inköpet ett litet hål i kassan detta pandemiår. Vi har cirka 2000kr kvar i kassan inför 
2022. Men också bollar så det räcker till lagtävlingen ett par år framåt!  
 
Inkomsterna är för övrigt de 40kr vi betalar för att tävla samt överskott från lotteri på Vårmötet där 
vi framförallt sponsras av shopen; tack Eleonor och Björn samt Gunilla och Kent på Skofynd som i år 
får ett extra stort tack för mångårig och generös sponsring.  
75 procent av inkomsterna varje onsdag går till presentkort till vinnarna i varje klass, resten till inköp 
av priser, bidrag till hemlig resa samt till Barncancerfonden. 
 
Damkommitténs nya kontakt i styrelsen blir Marie Drugge. 
 
Verksamhetsberättelsen i övrigt gav upphov till flera diskussioner bland annat om hur vi ska locka fler 
deltagare till onsdagsgolfen. 
Pandemin har gjort att vi gått på halvfart och hoppet står nu till en rejäl nystart 2022 med ett 
välbesökt Vårmöte, spel, månadsavslutningar med roliga tävlingar och samling för en bit mat 
tillsammans.  
Spel i tre klasser som öppnar för nya att börja tävla fortsätter. 
 
Hemsidan och informationen där gav upphov till diskussion. Man ser inte längre vad som händer i 
klubben. Anna Claesson ska ta upp frågan i styrelsen.  
Ett förslag är att damkommittén varje månad under säsongen får ut ett meddelande under rubriken 
Detta händer.  
 
Vi fick en positiv rapport med fina framgångar från damernas tävlingsverksamhet från Margaretha 
Sparre.  
Hon ansvarar även nästa år för D-50-serien samt Seniortouren 50+. Eleonor Asplund ansvarar för 
D22. 
 
Avgiften för Damgolfen 2022 lämnas oförändrad, 40kr.  
 
Ny damkommitte 2022: 
Eva Axelsson, Gunilla Strand, Anna Jonsson, Kicki Söder samt Anna Olgrim. Samtliga valdes på två år. 
Sammankallande och övriga uppdrag väljs inom gruppen.  Valberedning väljs nästa år.  
 
Vid pennan 
Marie Johansson 
 
 
 


