
 

 

Protokoll från FoGk:s Damkommittémöte den 
3 juni 2015 på Forsbacka. 

 
Närvarande:  Britt Gustafsson, Helen Andersson, Johanna Stolpen, 
       Birgitta Nyqvist och under punkt 3 Yvonne Karlsson. 
 
Frånvarande: Ann-Britt Larsson och Gunilla Kjellstedt 
 
1.  Mötet öppnas. 
  Britt hälsar deltagarna välkomna. 
 
2.  Föregående protokoll. 
  Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
3.  Ekonomin. 
  Vi följer ekonomin, inkomster och utgifter följer budget. 
 
4.  Kommande tävlingar. 
  -Nattens Drottning 12/6-15.  
  Yvonne informerar: 
  Yvonne fixar med mat och dryck , har även fixat med 1:a  
  priset.  Startavgiften blir 100:- inkl. mat och välkomstdryck.  
  Deltagarna bör ha ljusa kläder och gärna hatt eller hatt-  
  liknande huvudbonad. Samling, med början 16.15, första start 
  17.00 i lottade bollar. Spelform är PB. 
 
  - Fredagsgolfen. 
  Det är Damkommitténs tur att anordna månadens scramble. 
  Britt, tillsammans med Johanna och Helen håller i trådarna. 
  Anmäler antal deltagare till krögaren som fixar maten. 
 
5.  Damdagar. 
  -Uppföljning av antal starter, det har varit enl. plan i snitt 24 
   damer per speldag. 
 
  -Inlämning av scorekort. 
  Spelare måste anmäla innan ronden om de vill lämna in  
  scorekortet eller bara deltaga. Man kan inte se hur resultatet 
  blir innan man bestämmer sig. 
6.  Fadderronder. 



 

 

  Vi har haft en fadderrond med 2 spelare, som inte hade fått 
  grönt kort ännu, faddrar var Britt och Birgitta, ev. kommer vi 
  att fortsätta vid något tillfälle med dessa damer, även om vårt 
  syfte var att få igång hcp 36 - 54. Dessa damer har inte visat 
  något intresse. 
  Vi hänskjuter nu frågan till Medlemskommittén. 
 
7.  Matchspelet. 
  Matcherna har påbörjats, det flyter på. 
 
8.  Norge matchen. 
  Dröbakk Gk har skickat ett förslag på ev. speldag 27/8-15 till 
  Gunilla. 
  Vi bedömer att detta inte är en fråga för Damkommittén utan 
  vi skjuter tillbaka frågan till Gunilla att svara de norska  
  damerna. Vi lämnar över frågan, om det finns frivilliga som vill 
  ta över ansvaret att ordna denna resa. 
 
9.  Övriga frågor. 
  Helen rapporterar från Styrelsens möte. 
 
10.  Nästa möte. 
  Torsdagen den 23 juli 2015, kl. 17.00 på Forsbacka. 
 
  Britt avslutar mötet och vi tackar för fikat. 
 
 
Vid tangenterna: Birgitta Nyqvist 
   
 


