Damkommittémöte 2018-10-22
Telefonmöte kl 19.30
Närvarande; AnnBritt K, Monica L, Anki G och M-L K.

Minnesanteckningar
1. Föregående minnesanteckningar
Uppföljning av sponsorer till tröjor. M-L har pratat med Per Olofsson som är ansvarig
för herrar, elit -gruppen. De fick sponsorer till sina tröjor som de skaffade till gångna
säsongen men de kommer inte att ha behov av nya kläder de närmaste åren. Vi får
försöka hitta egna sponsorer.
2. Uppföljning av nya damer, 2016 - 2018
Kommittédeltagarna har ringt runt till de flesta av damer som de fått i sin lista, 8 – 9
personer, totalt 51 personer. Majoriteten har ett positivt intryck av klubben, spelar
med sin man, bror eller pappa men har inte lärt känna andra damer i klubben. De har
inte heller deltagit i de regelbundna aktiviteter som damkommittén anordnar. De
verkar inte ha kännedom om vad dessa innebär och vilka som brukar delta.
Beslutas att var och en sammanfattar sina intervjuer och skickar underlaget till M-L
som sammanställer allt material.
3. Genomgång av NVGF:s frågor inför planeringskursen
Ang Damslaget så anser vi att 6 deltävlingar räcker. Det behövs även ett tillägg i
statuter att om man inte avbokar sig innan lottning skett så får man betala hela
tävlingsavgiften. När det gäller lagresultat så är vår ståndpunkt fortfarande att man
ska räkna 1 bruttoresultat och 2 netto då vi anser att det gynnar bredden.
Beträffande matchspelet och Länskampen så är Boden intresserad av att fortsätta
med den aktiviteten.
4. Hjärtgolf
M-L har diskuterat frågan med tävlingskommittén och de är intresserade av att vi
anordnar tävlingen. De kommer att behöva hjälp av damkommittén att tigga ihop
priser och sponsring till tävlingen. De hänvisade oss att ta frågan om tävlingsavgiften
till styrelsen då de har beslutat om 50/50-fördelning av den. M-L har skickat frågan
till nästa styrelsemöte.

5. Ny ordförande till damkommittén
M-L hänvisar deltagarna att ta kontakt med Jan Thorsson om de är intresserade av
att ställa upp som ordförande eller om de har några tips på eventuella kandidater.
M-L ska be Jan T att kontakta Kerstin K ifall hon kunde tänka sig att ställa upp.
6. Ansvarsområden inom kommittén
M-L lyfter upp frågan om att fördela ansvaret för de regelbundna aktiviteterna
mellan kommittémedlemmar. Förslaget är att ;
Anki tar Q-golf
AnnBritt tar Trissgolf
Monica tar matchspelet, både inom klubben och inom NVGF
Inger ansvarar för hemsidan
Kerstin ansvarar Fb och Damslaget (resor, deltagare)
Kring varje aktivitet finns uppgifter som behöver göras, såsom påminna om
aktiviteten (varje vecka i vissa fall) redovisa ekonomin, kontakta sponsorer, samordna
resor och boende, få ihop deltagare osv. Utöver dessa uppdrag ska info till nybörjare
ges och kommitténs broschyr uppdateras samt följa upp nya medlemmar och ha koll
på kommitténs hela budget.
Som ansvarig för en aktivitet så är uppdraget att ha yttersta ansvaret men även att
engagera andra att dela på ansvaret för genomförandet.
AnnBritt är beredd att ta ansvaret för Trissgolfen.
Beslut: då alla medlemmar inte är närvarande så får de i uppdrag att tänka över
fördelningen och meddela sen om de kan jobba efter förslaget.
PS: M-L har pratat med Inger den 23/10 och hon är inte van att jobba med hemsidor
och kan inte ta ansvaret för den. Hon ställer gärna upp som ansvarig för Trissgolfen
med AnnBritt.
7. Ekonomi
Utgifter som tillkommer till det tidigare redovisade bokslutet är kostnader för
deltagandet i planeringskursen i Skellefteå, 1100 kr + 795 kr. Detta innebär att
kommitténs bidrag till klubbens hela budget blir ca 12 000 kr.
8. Övrigt
Verksamhetsberättelsen behöver skrivas ihop. Anki skriver om Q-golf och M-L
sammanställer hela vht-berättelsen.
En av deltagarna lyfter upp om det gick att blåsa liv i Nybörjargolfen som fanns
tidigare och där alla nya deltog och lärde känna varandra. M-L tar frågan till styrelsen.
9. Nästa möte bör bli i januari/februari för att planera alla aktiviteter inför nästa
säsong. Ny ordförande får ta sig an ansvaret men M-L är beredd att komma och
lämna över.

Antecknad av Marja-Leena

