Damkommitté 2017-03 -05 minnesanteckningar
Närvarande; Annika Rothoff, Anki Gustavsson, Anna-Charlotta Nilsson och M-L Komulainen.

1. Aktiviteter 2017
Gumgolf – Anki kommer att vara ansvarig för Gumgolfen även i år. De flesta av
deltagarna har varit nöjda med att gå ut efter att ”gubbarna” gått ut. Receptionen
kommer fr o m i år ha nya rutiner med anmälan till dessa aktiviteter.
Förslaget från damerna är att anmälan ska göras senast kl 12.00 dagen innan för att
ansvarig hinner lotta ut bollarna. Detta innebär att Anki behöver få behörighet att lägga
upp bollarna i GIT.
Information till nybörjarna – vi fortsätter att gå och ge kort information vid
nybörjarutbildningen. Vi behöver uppdatera Informationsbroschyren. Annika lovar ta
ansvaret för den.
Trissgolf – se anteckningar från 17-01-26.
2. NVGF:s matchspel
Statuter för länskampen mellan N-botten och V-botten är upparbetade och skickade ut
på remiss till klubbarna. Länskampen ska ske på vinnande lagets bana, i år i Norrbotten
och sedan turvis i länen.
Statuter för Norrbottens matchspel behöver uppdateras med att klubben som avbokar
sitt deltagande ska göra detta senast 5 dagar före speldatum. Annika och M-L kollar
datum (fredag-söndag) för matchspelet för Norrbotten som även i år ska ske i Boden.
Hittills har 4 klubbar meddelat sitt intresse för matchspelet.
3. Modevisning den 24 april kl 18.30
Få anmälda hittills.
M-L skickar ut en påminnelse.
4. Ny hemsida
Klubbens nya hemsida har lanserats i februari. Diskuterar uppdelningen i olika sidor och
beslutar att lägga Gumgolf under Damer då det är en en del av damverksamhet. Anki
kommer att ansvara för den sidan som rör Gumgolfen.

5. Kick-off
Kick-off kommer att ske den 18 maj kl 17.30. M-L har kommit överens med föreläsaren
om inslaget. Föreläsningen är bokad till kl 18.45.
M-L skickar ut material till damkommittén som tips på frågor som vi kan diskutera i
bikupor under Kick-off. Överenskommes att vi arbetar fram några frågeställningar vid
nästa möte.
6. Tävlingar under 2017
Damerna kommer att anordna;
den 16 juni kl 18.00, Ladies Night, 9 hål
den 29 juni kl 10.00 Damslaget
Matchspelet för Norrbotten. Återkommer om datum.
den 12 augusti kl 08.00 Golfmaran
den 16 september kl 10.00 Avslutningstävlingen för damer
Vi behöver gå ut och tigga ihop priser till Damslaget som sker redan i slutet av juni.
7. Ekonomi
Budgeten behöver justeras utifrån att vi kommer att få betala för tävlingsledarnas
kostnader för fika och lunch vid våra tävlingar. M-L uppdaterar budgeten.
8. Övrigt
A-C föreslår att damer anordnar ett arrangemang i välgörenhetssyfte för att samla medel
i något visst syfte för flickor/kvinnor. Överenskommes att ta upp frågan på Kick-off.
Nästa möte den 9 april kl 16.00 på Klubbhuset.
Vid pennan/
Marja-Leena

