
Damkommittémöte 2013-09-17 hos Britt Gustafsson 

 
Närvarande: Britt Gustafsson, Gunilla Kjellstedt, Ann-Britt Larsson, Madeleine Dahlström 

och Anette Johansson. 

 

1. Föregående protokoll 

Pappren till SISU är inskickade. Faddergolfen – det har inte varit någon 

nybörjare som har kommit de senaste gångerna. Mental träning – tio 

stycken deltog i detta och de tyckte att de fick ut något bra av det. Det 

kanske vore bättre om det låg tidigare på säsongen. Önskemål finns om att 

få Johan Plate till klubben som föreläsare. Gunilla tar kontakt för att 

undersöka möjligheterna. 

 

2. Avslutningen 28 september 

 

a. Scrambletävlingen – Madde/Gunilla ansvarar 

b. Sammanställning av poängjakt och eclectic, 9-hålstävlingen och 

scramble – Gunilla och Britt ansvarar. 

c. Inköp av priser/kvarvarande priser sedan tidigare tävlingar. Utifrån hur 

många priser som behövs, köps det in till det som saknas. (Gunilla och 

Britt) 

d. Vandringspris – hämtas hos Eva(Britt). 

e. Utvärdering av säsong – på avslutningen(Anette ordnar). 

f. Påminnelse om damavslutning skickas av Ann-Britt. 

 

3. Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom och det diskuterades hur mycket som ska läggas 

på avslutningen. 

 

4. BDGF-möte 19 oktober 

Vi har inte någon som kan åka på detta möte, men det undersöks vidare. 

Thinka, hur ser det ut för dig? Kontakta Britt. 

 

5. Övriga frågor 

 

a. Var restriktiv med vem som handlar och se till att det noteras för 

vilken kommitté som inköpen görs för att underlätta bokföringen. 

b. Kommittémedlemmar kommande säsong. Två nya medlemmar är i 

antågande och Anette tar en paus i kommittén under ett år p g a arbete. 

c. Sponsring från damkommittén till junioren Alicia Olsson kommer att 

ske. Gunilla ordnar med detta. 

d. Billerudspriset – är graverat och lämnas till Inga-Stina Åkerblom. 

(Anette) 



e. Damutflykt – behöver planeras tidigt(Gunillas idéer). 

f. Fotografering måste utvecklas 

g. Det ska skrivas för Forsbackanytt. Britt har börjat på detta.  

 

6. Nästa möte 

Hos Madeleine den 12 oktober, kl. 18.00. Vi bjuder även in nya 

kommittémedlemmar till detta tillfälle. 

 

Vid tangenterna/Anette J 


