Damkommittémöte 2018-08-22
Klubbhuset kl 17.45
Närvarande; Inger L, AnnBritt K, Kerstin K, Monica L, Anki G och M-L K.

Minnesanteckningar
1. Föregående minnesanteckningar
Inget att följa upp.
2. Planering av Avslutningstävlingen
Vi gör en tipsrunda för att ha vid tävlingen. Inger tar på sig att göra färdigt frågorna
och kopierar svarstalonger till deltagarna, en/boll. Alla närvarande lovar rekrytera
deltagare till tävlingen. De senaste åren har deltagarantalet minskat.
Vi försöker sälja en ring lotter.
Monica och M-L är tävlingsledare.
Priser och lottpriser är klara.
Vi har beställt en 3-rätters middag, pris 250 kr.
Damkommittén har blivit 40 år i år och M-L har haft kontakt med Inger Lundström
som varit första ordförande. Hon har lovat komma på kvällen och berätta om
damkommitténs verksamhet.
Beslutar att bjuda in alla damer på middag utan tvång att ha deltagit i tävlingen.
3. Reflektioner över våra aktiviteter
- Trissgolf har haft färre deltagare under säsongen jämfört med förra året. Svårt att
säga vad det beror på. På golf.se borde man få in rätt info om aktiviteten. M-L har
kontaktat Annika R i frågan men inte än fått svar. Deltagarna uppskattar om man
varierar spelformen.
- Q-golf har haft mellan 7 och 13 deltagare under säsongen vilket är en ökning jmf
med förra året. Damerna varierar spelformen vilket uppskattas.
- Träningsgrupp har haft minst 6 deltagare/tillfälle under sommaren. Totalt har
Jörgen haft 8 tillfällen. Önskemål om att schemalägga vilken typ av träning det
blir vid varje tillfälle nästa år. M-L har framfört detta till Jörgen som lovade göra
så. Önskemål att nästa säsong starta Trissgolf 18:20 för att de som deltar i
träningsgruppen slipper stressa.
- Matchspel pågår men ska vara avslutat kring 10 september.

-

En ny tävling nästa säsong. Ladies Night har blivit inställd nu 3 gånger i rad. Ev kan
vi testa att ha den fredagen efter midsommar och anordna även en tävling till i
slutet av juli/i början av augusti för att stärka kassan. Förslagsvis kunde man
återinföra Tre klubbor och en putter. I så fall behöver vi skaffa sponsorer till den
tävlingen och diskutera frågan med tävlingskommittén.

4. Tröjor till damer
M-L har undersökt frågan lite och förslaget är att hitta sponsorer som kan ha sin
logga på var och en av ärmar samt längst uppe och längst nere på ryggsidan. Man
skulle kunna sälja en ärm för 3000 kr och ryggreklam för 4000 kr/st.
5. Ekonomi
Efter lotteriet vid Damslaget har ekonomin förbättrats men det blir svårt att nå
kravet på 15 000 kr till klubben.
6. Övrigt
Ang kontakt med nybörjarna så har M-L fått en lista på damer som börjat sedan
sommaren 2016. M-L träffade årets nybörjare vid en träff som Jörgen hade bjudit in
och berättade om olika aktiviteter som anordnas. M-L tog även upp frågan med
klubbrådgivaren och han föreslog att man ringer till de nya på hösten och hör efter
hur sommaren varit och till våren och informerar om aktiviteter som är planerade
inför säsongen. Om man delar upp de aktuella namnen/person så blir det ca 5 – 6
personer var o en ska kontakta. Vi behöver göra några frågor som alla ställer så att vi
kan sammanställa svaren sen.
7. Nästa möte bokas till den 27 september kl 17.30 på klubbhuset.

Antecknad av Marja-Leena

