
ANTECKNINGAR HÖSTMÖTE – DAMSEKTIONEN DEN 17 OKTOBER 2019 

 

Plats:   Quality Hotel View, Hyllie 

 

1. Ordförande Maria Stollenwerk hälsade alla välkomna. 
 

2. Dagens föreläsare var Patrick Oderling, Flow Mo. Patricks föreläsning handlade om hur viktigt 
det är med SÖMN. 
 

3. Resultatrapporteringen har flutit på bra under säsongen. Klubbarna har varit väldigt 
noggranna vid sin rapportering. Frågor att titta på till vårmötet:  

4.  
a. Hur kan vi förtydliga när särskiljning ska göras? 
b. Är rapporteringen bra?  
c. Är det enklare i år än tidigare?  

 
Damerna vill ha en länk som skapar sammanställningen med automatik från GIT Tävling. 
Undersöks om detta är möjligt. 
Vandringspris till D22 saknas. Fanns inte 2018 heller. Kontrollera vem som vann 2017. 
 

5. Spelplanerna för seriespelen gicks igenom. Flera speltillfällen blev avklarade. Vissa återstår 
där damerna ska fundera på om det är möjligt att arrangera.  
 

6. Vissa damer vill inte att intäkterna för seriespelen ska gå till ungdomsverksamheten inom 
distriktet. 
Skånes Golfförbunds verksamhetsplan fastställs vid distriktets Höstårsmöte av 
representanter från golfklubbarna i Skåne. I denna verksamhetsplan står det att intäkterna 
från seniorernas seriespel oavkortat ska gå till juniorernas verksamhet.  
Det är alltså golfklubbarnas beslut att intäkterna ska gå till juniorverksamheten inom 
distriktet. 
 

7. Vid start kl 13:00 vill klubbar som har långt att åka starta tidigt, för att inte komma hem så 
sent på kvällen.  
 

8. FS-serierna vill flera damer ha 4 omgångar. Undersöks om detta är möjligt på klubbarna. 
 

9. För få lag i D22 för en egen serie 2021 (OBS! D22 kvar nästa år!). Hur ställer ni er till detta? 
Alla damer funderar och skickar kommentarer in till damer@skgf.se.  
Tacksam om ni märker mejlet med ”Funderingar kring D22” under ämne! 
 

10. Vårmöte bestämdes till 31/3. Återkommer med plats. 
 

11. Ordföranden Maria Stollenwerk tackade alla för en kreativ kväll och önskade alla en bra 
hemfärd. 

Vid pennan 



Irene Stenlundh 


