Damkommittémöte 2017-09-05
Kl 18.00 på Klubbhuset

Minnesanteckningar

1. Vision 50/50 arbete och referenspersoner
Det pågår ett visionsarbete utifrån jämställdhetstanken. Monica och M-L informerar
kort om arbetet och behov av referenspersoner som kan ge synpunkter på planer,
analyser o dylikt som styrgruppen tar fram. Damkommittén är intresserad av att
delta i referensgruppen.
2. Planeringskonferensen NVGF
NVGF har sin planeringskurs i slutet av oktober och damkommittén behöver ta
ställning till en del frågor som kommer att behandlas där, t ex fortsatt matchspel i
Norrbotten och länskampen med V-botten, ska vi anordna deltävling i Damslaget,
beräkning av lagresultat i Damslaget och åldersgräns för deltagande.
Gruppen tycker att vi ska fortsätta med NVGF:s matchspel och på sikt få fler klubbar
att delta. Gruppen förordar även att ha en av deltävlingar i Damslaget i Boden. Ang
åldersgräns och beräkning av lagresultat så föreslår gruppen att vi tar bort
åldersgränsen samt att i beräkning av lagresultat räkna med 3 bästa nettoresultat
istället för 2 brutto- och 1 nettoresultat som det är idag.
3. Verksamhetsberättelse 2017
Gruppen går igenom de olika punkterna som vi behöver nämna i
verksamhetsberättelsen utifrån målen som vi hade i verksamhetsplanen för
säsongen. Träningsgruppen för damer har varit uppskattad men vi behöver inför
nästa säsong skjuta upp starten för Trissgolf med 10 minuter så att det inte blir så
stressande för deltagarna i träningsgruppen.
Vi diskuterar även faddergolfen och hur vi ska nå nybörjarna (damer) året efter de
tagit Grönt kort. Vi behöver diskutera den här frågan till våren och ha en plan hur vi
ska göra.
4. Kommunikation – hemsidan, Fb
M-L har ansvarat både för Fb och hemsidan under säsongen då det blev bortfall av
medlemmar i kommittén som skulle ansvara t ex för Fb.
Lilian lovar ta ansvaret för Fb och Kerstin tar huvudansvaret för hemsidan.

M-L kontaktar Annika för behörigheter.
5. Arbetsfördelning i kommittén
Vi behöver inför nästa säsong fördela ansvaret för de olika aktiviteter som vi har
igång. Överens om att i början av nästa säsong schemalägga aktiviteterna.
6. Förstärkning av kommittén
Vi skulle behöva förstärka kommittén med ett par medlemmar till. Alla får i uppdrag
att tillfråga några i sin bekantskapskrets av golfare.
7. Tack till sponsorer
Vi är överens om att tacka våra sponsorer i tidningen även i år.
8. Avslutningstävlingen
Avslutningstävlingen blir den 16 september med efterföljande middag kl 18.00.
Prisutdelning planeras strax innan, kl 17.30. Vi kommer att dela ut en pris även till
matchspelsvinnaren, Jenny Preutz.
9. Ekonomi
Kommittén har fått ihop de 10 000 kr till klubben som kommittén ska bidra med.
10. Tröjor till damer
Diskuterar att skaffa enhetliga tröjor för att kunna ha enhetlig överdel när vi går ut
och representerar klubben i olika sammanhang, t ex när vi går ut och tigger priser
eller arbetar som funktionärer vid damtävlingar eller deltar som grupp i tävlingar. Det
vettigaste alternativet verkar vara för tillfället att via golfshopen ordna tröjor med
klubbens logga och att var och en får köpa sin tröja ifall vi inte får någon sponsor.
11. Övrigt
M-L påminner om funktionärsgolf den 24 september där alla från kommittén är
välkomna.
Marja-Leena

