Seniorkommittén i Värmlands Golfdistriktsförbund.
Damsektionen D 50
Protokoll från vårmötet med kontaktpersoner D 50.
Tid 2022-04-04 kl.14:00 Plats: Karlstads GK.
Närvarande klubbar
Arvika GK
Billeruds GK
Bryngfjordens GK
Eda GK
Forsbacka GK
ForshagaDeje GK
Hammarö GK
Karlstad GK
Kils GK
Kristinehamns GK
Saxå GK
Sommarro Golf
Uddeholms GK

Ej närvarande
Torsby GK
Årjängs GK
Anna Söker Lindström D50 (ekonomi)
Anna Jönsson D50 (sekreterare)

1. Monica Solberg hälsade alla välkomna till vårmötet och dagordningen presenterades.
2. Presentation: Alla närvarande presenterade sig och en uppdatering av kontaktlistan
genomfördes. Det påpekades att alla behöver komma ihåg att meddela ändrad mailadress till
D50, så information går fram.
3. Verksamhetsberättelsen för 2021: Visades och mötet tyckte den var ok.
4. Statuterna för 2022: Vi gick igenom de punkter som var markerade med rött och
diskuterade de ändringar som föreslagits. Nytt för i år är att Forsbacka GK deltar i seriespelet,
så det blir 16 deltävlingar och att det är 7 eller fler deltävlingar som ingår i OoM. Alla kan
välja att spela från bakre eller främre tee oavsett ålder och även växla från klubb till klubb
under seriespelet. Närmast hål ska finnas på två olika korthål, ett från bakre tee och ett från
främre tee med EN GREEN FEE-biljett i pris/hål. Bra om startern informerar om det vid start.
De klubbar som inte har främre tee ska också ha två olika hål för närmast hål med EN
GREEN FEE-biljett som pris för närmast hål/hål. Statuterna skickas till kontaktpersonerna
och klubbarna, samt läggs ut på VGDF:s hemsida.
En separat final kommer att genomföras på Karlstad GK måndagen den 19 september och
inbjudna till den blir de som spelat 7 eller fler deltävlingar. Finalen sponsras av Golfstore
Karlstad.
5. Budget: Monica Solberg gick igenom budgetförslaget för 2022, som är inskickat till
VGDF: styrelse. Det finns en viss osäkerhet i inkomsterna i år pga det nu rådande höga priset
på drivmedel, vilket kan medföra att färre damer deltar i serien. Det är nu extra viktigt att
klubbarna tillgodoser att samåkning till tävlingarna respekteras.
6. Tävlingsprogrammet: Det är fastlagt och alla deltävlingar finns nu inlagda på Mingolf.se.

7. Utskick till klubbarnas D 50-damer: Anna Jönsson har gjort ett förslag på utskick som
alla tyckte såg bra ut. Vi ska dock lägga till att anmälningsavgiften är 250kr för att förtydliga
”en billig penning” och även skriva att Forsbacka GK:s deltävling är på en onsdag.
8. Verksamhetsplanen för 2022: Vi tittade på den och påminde om att det är viktigt att
kontaktpersonerna berättar för damerna på klubben vad D50 är så vi får fler att börja delta.
9. Övriga frågor: Margot berättade lite om hur Kils GK gör för att fler damer ska vara aktiva
i sitt golfspel. Tips inför tävlingarna: Skicka ut information till de som är anmälda om vad
restaurangen har för mat/erbjudande den aktuella dagen.
Mötet avslutades: Monica tackade alla för mötet och hoppades att alla ses under säsongen.
Inget datum för höstmötet bestämdes.

Vid protokollet
Monica Solberg
Ordförande

Anna-Karin Jurefalk
GIT-ansvarig D50

