
 

 

Protokoll från FoGk:s Damkommitté möte den 

25 maj 2016 på Forsbacka. 

 
Närvarande:  Britt Gustafsson, Johanna Stolpen, 
    Maria Lindberg Engberg, Ulrika Sten 

    och Birgitta Nyqvist. 
Frånvarande: Helene Andersson. 
 
 
1.  Mötet öppnas. 

  britt öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 

2.  Föregående protokoll. 

  Protokollet gicks igenom, godkändes och lades   

  till handlingarna. 

 

3.  Ekonomi. 

  Ekonomin är under kontroll och enligt budget. 
   

4.  Hemliga resan. 

  Årets resa gick till Kobergs Gk. 26 damer   

  spelade golf under trevliga former på en fin   

  bana. 

  Vinnare på årets resa blev Maritha Gustafsson,  

  som erhöll vandringspriset. 

  Det nya för året var att samtliga deltagare   

  skulle ha med en present för c:a 100:-,   

  vilket gjorde att alla fick pris. En uppskattad   

  nyhet. 

  Inför nästa år bör vi kolla upp, så att inte    
  herrarna kommer efter till samma resmål som   

  damerna. 

 

5.  Spelprogrammet. 

  Matchspelet flyter på, några matcher är    

  spelade. Första omgången skall vara avklarad   

  senast 31/5.  



 

 

  Partävlingen den 25 juli, skall spelas på 9 hål,   

  med enskild anmälan och lagen lottas samman  

  av tävlingsledaren Johanna Stolpen. Britt fixar   

  fikat till deltagarna. 

  Scrambletävlingarna på måndagar blir som   

  tidigare år, lottade bollar och 9 hål med fika efteråt. 

 

6.  Nattens Drottning. 

  Arrangörer för årets tävling är Berit Erixon och   

  Kerstin Jansson. 

  Berit har ordnat med krögaren om soppa och   

  dryck. 
  Startavgiften blir 100:- inkl. soppa, bröd och   

  välkomstdrink. 

  Var och en betalar sin egen dricka, ett bra pris   

  har förhandlats fram med krögaren. 

  Birgitta fixar med inbjudan och skickar den till   

  Christer för inläggning på hemsidan och utskick  

  via mail. 

  Helene lägger ut inbjudan på Facebook. 

 

7.  Billerudsmatchen. 

  Birgitta fixar en inbjudan att skicka till Billeruds GK. 

  Kommittén kollar runt lite ang. priser. 
 

8.  Övriga frågor. 

  Inget att rapportera. 

 

9.  Nästa möte. 

  Nästa möte hålls på Forsbacka, söndagen den 3  

  juli kl.15.00. 

  Vi startar med en intern golftävling, 9 hål, och   

  avslutar med möte. 

 

  Britt avslutar mötet och vi tackar Britt för fikat. 

 
Vid pennan: Birgitta Nyqvist 


