
Damkommittémöte 2013-01-17 hos Britt Gustafsson 
 

Inomhusträning-ej medlemmar, men som har tänkt börja? Klubbor - låna 

 

Närvarande: Britt Gustafsson, Gunilla Kjellstedt, Ann-Britt Larsson och Anette Johansson 

 

Genomgång av föregående protokoll. 

Britt har tackat Blomsterhagen för sponsring. Britt och Gunilla röjer upp på anslagstavlan i 

damrummet. Hemsidan ska uppdateras så snart som möjligt. Anette och Ann-Britt jobbar 

vidare med detta. 

 

Närvarokort för aktivitetsstöd fylldes i. 

 

Förslag till introduktionsprogram diskuterades (faddergolf och kom-igång aktivitet). 

 

Bjuda in alla damer som vill komma igång(ganska nya och sådana som inte har kommit igång 

riktigt med spelet ännu) en onsdag i maj. Gå på banan några hål och sedan samlas för att 

berätta om kommitté, tillsammans med fika. 

 

Kommittén vill gärna vara med och bidra med att få ett mer organiserat 

introduceringsprogram för hela klubbens räkning. Ska vi initiera en inbjudan med de andra 

kommittéerna för att organisera ett introduktionsprogram(medlem? dam-, herr- och 

oldtimers). Anders B bör vara med på detta möte, då han har ett bra grundförslag. Kan 

du(Anders) se på ett datum när detta skulle passa och vilka ska vi bäst kontakta för ett sådant 

här möte? 

 

 

Damdagar – tider, spelformer och avgifter 

Spelprogram 2013 och anslag i damrummet 

 

Eventuellt kan vi anordna scramble i slutet av varje månad(juni, juli och augusti) på 

damdagen för att få fler att delta i damdagarna.  Vid de här tillfällena blir det endast scramble. 

Den här frågan och ovannämnda rubriker, tar vi upp vid nästa möte. 

 

Första tävlingen – Vårblomman, spelar vi som en scramble – öppen för alla. 

 

Hemliga resan (27/4-2013) 

 

Info om denna lägger Ann-Britt ut på hemsidan. Transport diskuterades och det ordnades med 

buss under kvällens gång, härligt! Vidare diskussioner om organisation runt denna förs vid 

senare möte. 

 

Handdukar – damrummet, går det att ordna ”nya”? Sponsring? Den som har idé får gärna 

kontakta någon i kommittén. 

 

Nästa möte 
20/2 - 2013, kl. 18.30 hos Britt. 

Introduktionsprogram, damhemsidan, damdagar, hemliga resan 

 
Vid tangenterna 

Anette Johansson 


