
Damkommittémöte 2013-02-20 hos Gunilla Kjellstedt 
 

Närvarande: Britt Gustafsson, Gunilla Kjellstedt, Ann-Britt Larsson, Ebru Pettersson, 

Madeleine Dahlström och Anette Johansson. 

 

Inomhusträning – Det har varit en del som har deltagit på söndagarna. Det var speciellt 

uppskattat när Birger var med f g söndag. 

 

Genomgång av föregående protokoll. 

 

Närvarokort för aktivitetsstöd fylldes i. 

 

Förslag till introduktionsprogram, forts. 
Möte kommer att ske tillsammans med övriga kommittéer, i morgon kl. 18.30. Ann-Britt L 

och Britt G kommer att närvara för damkommitténs räkning. Schema för vem som ansvarar 

för vad och när behöver det ordnas med. 

 

Damdagar 

Måndagar, med första start vid 10. Det diskuterades om vilket intervall starttiden på 

eftermiddagen ska ligga mellan. Eventuellt är det bättre att senarelägga en halvtimma för att 

fler ska hinna vara med under den lottade tiden. Det skulle innebära att den lottade 

eftermiddagens tider, skulle ligga mellan 17.00-18.00. Vi gör ett försök inför kommande 

säsong för att tillmötesgå så många som möjligt. 

 

Hur ska vi kunna lösa det här med att några vill ha mer av ”sällskapskaraktär” och inte 

handicapgrundande ronder. Kan vi organisera så inlämnande av scorekort kan göras mer 

flexibelt? (Prata med Anders B för att få reda på hur vi kan organisera det hela.) 

 

Sista måndagen i varje månad ska vi spela scramble, nio hål, med fika efteråt – maj-

september. Första damdagen bör ligga den 6 maj och den sista är den 30 september(scramble). 

 

Vårupptaktsträff ska vara i samband med vårblomman 4/5 och då ska även spelprogrammet 

delas ut. Presentation av kommitté m.m. (Fika) 

 

Det bör finnas en alternativ tävlingsmöjlighet – ex. beroende på hur många gånger man deltar, 

får man fler lotter. Detta tar vi upp vid nästa möte, samtidigt som vi diskuterar spelavgift, om 

det ska vara någon. 

 

9 maj - Abacustävling 

Tävling-shot-gun (10.00), modevisning, priser+”give-aways”, utskick till klubbar runt om i 

närområdet. Tävlingsledare behövs. Ska eget utskick till klubbarnas damkommittéer göras? 

 

Damhemsidan 

Ann-Britt och Anette ska träffas någon gång under nästa vecka. 

 

 

Hemliga resan (27/4-2013) 

Klubben vill ändra offerten och Ann-Britt gör ett försöka att behålla den ursprungliga 

summan. I annat fall har hon kommitténs tillåtelse att öka priset marginellt. (Ska en extra 



aktivitet ordnas inför resan?) Några priser behöver ordnas. Gunilla pratar med chaufför för att 

bestämma närmare detaljer. 

 

Billerudsmatchen – Ev. lördag den 10 augusti. 

 

Mail ang. utbyte med norsk klubb – vi lägger det vilande ett tag. 

 

Nästa möte 
12/3 - 2013, kl. 18.30 hos Madeleine Dahlström 
Spelprogram, eclectic- och poängjakt(avgift), mail till medlemmar ang. årets tankar och idéer(datum m.m.) 

Fokus på gemenskap-för alla. 

 

Vid tangenterna 

Anette Johansson 


