
 
Damernas höstårsmöte den 30/11-22 

 

• Årets möte blev glädjande nog väldigt välbesökt. Eva Axelsson som valdes till 
ordförande för mötet hälsade alla hjärtligt välkomna. 

• Till sekreterare valdes Kicki Söder 
• Gunilla Strand informerade om vår ekonomi  
• Eva informerade om verksamhetsplanen för 2023 
• Eftersom alla damer i Damkommittén har suttit sina 2 år 2023, så valdes det en 

Valberedning som består av Mia Granquist och Charlotte Augustzen. 
• En önskan från deltagarna var att man inte byter ut alla ledamöterna i 

Damkommittén samtidigt  
• Vi fick information av Marie Drugge om styrelsen, deras protokoll finns att läsa på 

hemsidan 
• Louise Kjellquist presenterade sig, som är vald till styrelsesuppleant i huvudstyrelsen  
• 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+. Louise Kjellquist ansvarar för D22 med hjälp av Eleonor Asplund 

• Avgiften för Damgolfen 2023 lämnas oförändrad, 40kr. 
• Ett önskemål var att vi bara ska ha 2 klasser från och med nästa säsong så alla spelar 

från HCP-36, vi har denna säsong haft 3 klassser; A, B och C-klass. Vi får fundera hur 
vi sätter HCP-gränsen, men viktigt att spelare som inte vill tävla ändå kan deltaga 
utom tävlan om man önskar det.  

• Kickan Hansson kan tänkas gå med de som inte vill tävla. 
• Övriga frågor som kom upp: 
• Kan vi tidigarelägga e.m tiderna så man hinner gå 18-hål innan det blir mörkt, det 

gäller främst när vi startar upp på våren och när vi avslutar på hösten. 
• Frågor och önskemål angående damgolfen går bra att maila till Kicki Söder på mail: 

k_soder57@hotmail.com , så tar vi upp dessa på våra möten. 
• Gunilla Stand och Birgitta Vallin anordnar nästa års hemliga resa 
• Damerna tackade Eleonor för allt arbete hon gjort under säsongen med en blomma. 

Vid pennan Kicki Söder  
 
 

mailto:k_soder57@hotmail.com

