Damkommittémöte 2018-09-27
Klubbhuset kl 17.30
Närvarande; Inger L, AnnBritt K, Kerstin K, Monica L, Anki G och M-L K.

Minnesanteckningar
1. Föregående minnesanteckningar
Frågor som behöver följas upp finns med i dagordningen idag.
2. Utvärderingen vid Avslutningstävlingen
18 av 22 personer vid middagen svarade på frågorna. Generellt är man nöjd eller
mycket nöjd med aktiviteterna som damkommittén anordnar. För att öka antalet
deltagare i Ladies Night finns önskemål att flytta den tävlingen till söndag eller helgen
efter midsommar. Man önskar även att fler yngre deltar i Damslaget och att antalet
deltävlingar begränsas till 6 samt att man vid damtävlingar har även längsta driverpris, inte bara närmast hål. Det finns även önskemål om bastu i damernas
omklädningsrum samt att man tar bort de gröna pinnarna före green-området vid
tävlingar. För övrigt se sammanställningen som bifogas.
Beslutas att beakta synpunkterna vid nästa års planering samt lyfta upp frågorna som
inte kan beslutas av damkommittén till styrelsen och NVGF:s damsektion.
3. Uppföljning av nya damer i klubben
M-L har tagit fram en lista på damer som blivit inskrivna som medlemmar hos oss
under 2016 – 2018. För att följa upp hur de upplevt medlemskapet hos oss och om
de deltar i aktiviteter som damkommittén anordnar så har kommittén diskuterat att
ringa upp dessa damer.
Diskuterar frågor som vi kan ställa till dessa.
Beslutas att M-L renskriver frågorna och skickar namnlistan med fördelning till alla i
kommittén.
4. Sponsorer till tröjor för damer
Kollar igenom listan på sponsorer som klubben har och spånar vilka företag vi skulle
kunna höra med. Seniorer /elit herrar diskuterar också sponsring av matchkläder.
Överenskommes att M-L undersöker med dom om vi kunde göra ett gemensamt
arbete kring tröjor.

5. Hjärtgolfen
M-L har lyft upp frågan i styrelsen och de har hänvisat frågan till tävlingskommittén
för beslut. M-L har kontaktat Marianne Blomqvist som är 1,6 miljoner klubbens
kontaktperson i N-botten sam med Gunnel Johansson i Luleå Gk ang tävlingen. Luleå
har sagt ifrån tävlingen för nästa år. De tycker att man skulle kunna göra tävlingen till
en Norrbottens-aktivitet och att några klubbar turas om att ta ansvaret för den.
Tävlingen är en välgörenhetstävling för att samla in pengar till forskning av
kvinnohälsan. Hela intäkten av tävlingsavgifter går till välgörenhet. Luleå har sänkt
även intäkterna från lotteriet till samma ändamål. 2018 hade Luleå 82 deltagare.
1,6-klubben står för de 5 första priserna varav 2 första par får delta i finalen.. Resten
av priserna tiggde damerna i Luleå Gk ihop och klubben sponsrade resorna med 1000
kr/deltagare. Alla golfklubbar i N-botten sänkte 2 greenfee biljetter till prisbordet.
Bodens Gk har tagit ett beslut att klubben behåller 50 % av tävlingsavgiften och vi
behöver kolla upp om ett undantag från den regeln är möjligt.
Beslutas att M-L diskuterar frågan med tävlingskommittén och återkommer i frågan.
6. Ekonomi
Efter alla aktiviteter ligger damkommitténs bidrag till klubbens hela budget på 14 010
kr. En kostnad för deltagandet i NVGF:s planeringskurs i slutet av oktober och en
intäkt på rese-ersättning från NVGF tillkommer. Vi kommer inte att nå kravet på ett
15 000 kronors intäkt till klubben.
7. Tackannons
M-L har fått pris på tackannons som vi lagt ut de senaste åren, 1500 kr + moms, totalt
1875 kr.
Beslutar att lägga ut en tackannons i Bodens extra som tidigare åren.
8. Övrigt
9. Nästa möte bokas till den 22 oktober kl 17.30 på klubbhuset.

Antecknad av Marja-Leena

