Damkommitté 2017-01-26 - minnesanteckningar
Närvarande; Annika Rothoff, Lilian Jansson, Monica Lindehag, Åsa Åderman och M-L
Komulainen.
1. Verksamhetsberättelse 2016
Går igenom utkastet på verksamhetsberättelsen och godkänner det. M-L skickar det till
styrelsen före årsmötet.
2. Verksamhetsplanen 2017
Diskuterar målen för damverksamheten under kommande året samt aktiviteter som
krävs för att uppnå dessa mål. Ett viktigt mål är t ex att sänka den sammanlagda hcp för
damer vilket kan ev uppnås genom att få fler damer att delta träning. M-L har pratat med
Jörgen för att få till stånd träningstillfällen i samband med Trissgolfen.
Vi fortsätter även med information vid utbildningarna för nybörjarna och att vi aktivt
påminner om aktiviteter som finns inom klubben/damverksamheten samt att ställa upp
som fadder, och på detta sätt fångar upp nya medlemmar.
3. Minnesanteckningar från planeringskursen i Skellefteå
Går igenom minnesanteckningar från NVGF:s planeringskurs i mitten av oktober. Den
första tävlingen i Damslaget blir i Boden den 29 juni. Åldersgränsen sänktes från 22 till 18
år med möjlighet att bjuda in även yngre tjejer att delta.
Vi var även överens om att fortsätta med matchspel i båda länen. Boden Gk och Umeå
Sörfors Gk fick i uppdrag att ta fram gemensamma statuter. Tanken är att damerna har
länskamp den 26/8.
En annan viktig fråga som diskuterades var hur man i klubbar satsar för Damgolfen. Hos
oss upplever damerna att man inte efterfrågar damers synpunkter när man gör
förändringar t ex på banan. Ett närmare samarbete med de andra kommittéerna önskas
och framförallt med bankommittén. Bland damer finns även en önskan om fler toaletter.
Beslutas att Åsa skriver en motion om fler toaletter till årsmötet.
4. Trissgolf och Gumgolf under 2017
Diskuterar ev förändringar för Trisgolfen. Överenskommes att införa träningsgrupper 5 –
6 gånger under säsongen innan man går ut och spelar 9 hål. Vi startar samma tid som
förra säsongen.

Beslutar att behålla avgiften på 30 kr och den som är ansvarig för aktiviteten bestämmer
hur man lottar ut/delar ut lotterna.
Anki har meddelat att hon fortsätter med ansvaret för Gumgolfen. Deltagandet har ökat
under de senaste 3 åren. Damer i alla åldrar är välkomna att delta. Förra säsongen
skedde Gumgolf 20 gånger.
5. Tävlingar under 2017
Damerna kommer att anordna Ladies Night, 9 hål, Damslaget den 29 juni, Golfmaran,
Matchspelet för Norrbotten och Avslutningstävlingen för damer .
6. NVGF:s matchspel
M-L ska maila till klubbarna i länet och kolla upp vilka klubbar är intresserade av att delta
i NVGF:s matchspel. M-L ska även fråga Tina om hon kan tänka sig att samordna
genomförandet.
Bestämmer även att ta upp en diskussion på Kick-off om att anordna en intern matchspel
för damer på klubben.
7. Kick-off
Bokar torsdag den 18 maj för Kick-off. Vi är överens även om att vi behöver mer tid till
workshop under träffen för att få fram vad damer önskar sig under säsongen, hur de ser
på klubbens verksamhet, vad behöver utvecklas o s v. Fortsätter diskussionen om
frågeställningar kommande möten.
Beslutas att Åsa tar kontakt med föreslagen föreläsare och kollar om hen har möjlighet
att medverka.
8. Ny hemsida
Klubben kommer att sätta upp en ny hemsida och det är beslutat att kommittéansvariga
blir ansvariga för innehållet för sina resp sidor och kommer att bjudas in på utbildning.
Överenskommes att vi har två ansvariga, M-L och Monika som tidigare lovat ta på sig
denna uppgift.
Utser även Åsa att tillsammans med Anna-Charlotta ansvara för damerna Fb.
9. Budget
M-L har gjort ett budgetförslag. Intäkter som klubben kräver att damerna bidrar med är
10 000 kr till klubben. Detta kommer vi att nå.
M-L uppdaterar budgetförslaget och skickar ut det med minnesanteckningar.
10. Övrigt
Nästa möte bokas till den 5 mars kl 14.00 på Klubbhuset. Vi testar simulatorn under 1 – 2
timmar och har mötet efter det.
Berlins klädaffär i Boden har hört av sig och vill bjuda in golfdamer för en egen
modevisning i sin affär. Förslaget är den 24 april kl 18.30.
Vi är positiva till detta. M-L meddelar att vi kommer gärna. Skickar ett meddelande via
GIT sedan programmet är klart för att sprida inbjudan.
Vid pennan/Marja-Leena

