Minneanteckningar Handigolfkommittén 2018-11-22
Närvarande;
Anneli, Lisbeth, Marianne, Ulla, Bo, Lennart, Per och Harald
Vi började med att kika på ett bildcollage från den gångna säsongen och gladdes åt det fina vädret
och alla glada miner. Vi körde sedan igenom webbkurs ”Autism” avsnitt # 3 & 4.
Föregående protokoll gicks igenom och det utkast som bifogats dagordningen antogs med små
kompletteringar. Harald justerar och ser till så att det hamnar på hemsidan.
Vi kikade på bilderna från dagen då ”Västtouren” gästade Tjörns GK. En synnerligen lyckad
tillställning och Harald meddelade att vi kör tävlingen även nästa år. Det blir den 25:e augusti och vi
försöker före lunchen planera in något kul på korthålsbanan innan själva tävlingen. Det kan bli en bra
uppvärmning!
Per har forskat vidare ang. att erbjuda personer med fysiska funktionsnedsättningar verksamhet. En
person är redan intresserad. Vi bjuder in chefen för Rehab Kållekärr tills nästa möte och beskriver då
vad vi kan åstadkomma för denna kategori. Per verkställer inbjudan. Sannolikheten att vi kommer
igång med en grupp till våren är nog god.
Vi pratade om S….. och hur supporta honom på bästa sätt. Vi bör nog se till att en person av oss följer
honom under helt träningspass. Gärna samma återkommande om han fattar tycke för någon speciell.
Vi söker bidrag hos Tjörns kommun och SGF på samma sätt som förra året. Harald verkställer. Vad
gäller Victoriafonden och Stenson Fundation så kikar Marianne och Harald på villkoren och skickar
ansökan. Vi kollar allihop med våra sponsorer vi ”känner” om det kan finnas lite ”Giveaways” att
använda i Handigolfen. Vi kollar också med marknadskommittén huruvida de kan ha sponsorer som
vill gå in lite extra i Handigolfen.
Vi ordnar till ”Julfika” tisdagen 18/12 ca kl 18. Vi siktar på att få till typ putt tävling, jultomte, lite
julklappar och naturligtvis fika. Harald kollar med Robert, restaurang och logistiken i övrigt.
Vårens utbildningsdag kan kanske förläggas till Dynekilen och Susanne Guttke. Harald kontaktar
Susanne.
Nästa träff onsdagen den 23/1 kl. 18
Tack för ett trevligt möte
Harald

