Medlemskommittén UMGK

Protokoll 3
Tid och plats

Fredag 22 April, Hos Lena kl 1800

Närvarande
Peter Brandt
Kjell Holmberg
Lena Israelsson
Marie Holmgren
Reine Vallrud
Fredrik Hedvall

1 Inledning – Föregående Protokoll
2 Klubbchefen har ordet
Range öppningen blev uppskjuten en vecka, öppnar till helgen 28-29/4.
Kortbetalning är nu möjligt.
Nya kläder – Abacuss, mer UMGK prylar
Ny Maskinpark,
Kommunikationsplan framtagen.
Intranätet genomgått och klart

3 Damupptakt
Avstämning
Goodiebag – Lena påminner Jonas
Utskick Förslag till Körordning
Vi träffas kl 1730
Betalning via reception.
1. Maten först
2. Välkommen
a. Peter börjar och hälsar alla välkommna – ragga faddrar – Info EZ
b. Fredrik får ordet och informerar om klubber
c. Jon info om restuarangen
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d. XX info om träningar och shopen
3. Modevisning
4. Shopping

4 Medlemskommitténs aktivitetsschema – uppdatering
Avstämning enligt aktivitetslista
Fadderutbildningarna
Kjell kollar med Mathias så han skickar ut inbjudan, Kaffe/Te bullar beställs av Kjell.
Bemanning – Kjell går den 21 och 22, Peter tar den 28e.
Kjell har fått en lista från Cecilia på tidigare faddrar.
Vi skickar ut en enkät för att följa upp hur förra årets Gröna Kortare om de gått fadderrunda
och hur de upplevde fadderrundan.
Utkast på enkät och följebrev – skickas runt av Kjell
Uppstartsträff
Flyttas till den 14 Juni
Utkast på inbjudan skickas runt av Peter
Inbjudningar till alla som tog grönt kort 2017 samt de med klubbhandikap
-Macka med info från Medlemskommitten och från tränarna
-Range
-Korthåls/9 Hål
Sällskapsgolfen
Utökas att gälla även de som ej fått klubbhandikapp
För SISU pengen krävs personnummer – detta tas in innan start och där får deltagarna
själva fylla i.
EZ
Börja ragga priser
Tårta efter lunchen för att fira – Peter kollar med Jon
Inviga blå 9? – Fredrik funderar
Reportage i tävling Morgonkaffe med Emma om förberedelse och energi kickar – Lena kollar
Logoboll EZ 10 år – Reine kollar

5 Websidan
Information kommer från Fredrik efter styrelsemötet 24/4
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6 Trivselregler
Fredrik drar vårt förslag för anläggningskommitten och ser till att vi blir inbjudan till deras
nästa träff.
Förslaget skickas med protkollet

7 Övriga frågor
8 Nästa möte
11 Juni kl 1700 på klubben! Golf efteråt om vädret tillåter
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