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Protokoll Damkommittémöte nr 7 (18/19)
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ulrica öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes med tre tillägg
av under punkt 4, ”Andra arbetspunkterpunkter”
2. Val av justeringsman
Nina Sjöö och Morgan
3. Genomgång och godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
4. Genomgång av DK:s fyra fokusområden och andra arbetspunkter
• Girl Power
• Matcharrangemang
• Tydliggöra rutiner och ansvar
• Ett fungerande Sportråd
Vi konstaterar att vi arbetar med aktivt med innehåll i ”GIRL-power” och att vi är på rätt väg
för att öka gemenskap, integration, roligheter (glädje, engagemang…) och laganda inom
verksamheten. Kan bara bli ännu bättre och är något vi vill fortsätta jobba med inom DK.
Matcharrangemangen har vi löst på ett föredömligt sätt.
Vi har även kommit en bit på väg gällande vår ambition att ”Tydliggöra rutiner och ansvar”
men ser här att det finns mycket mer att göra som berör hela klubben. Detta är något vi vill
fortsätta göra ett förbättringsarbete kring. Angående sist punkten konstaterar vi tyvärr att vi
inte nått fram med vårt önskemål kring det vi benämner som ”Ett fungerande Sportråd”.
Här enades vi om att skicka våra frågor och förslag till Styrelsen.
• Andra arbetspunkter:
1. Analys om resultat för dam-laget, skrev ihop och godkändes av DK och skickas till
styrseln genom Ulrica. Mötet formulerade även andra frågor och förslag som vi i DK
önskar att styrelsen återkommer med svar på. Skickar även dessa till styrelsen genom
Ulrica.
2. Mötet med Christer. Anders o Catherine hade i mars ett möte med Christer

Mårtensson om DKs förslag på förbättringsåtgärder för Dam-verksamheten (från
damlaget till F16-15)
3. Verksamhetsberättelse för säsong 18/19 – Ulrica tog upp alla de punkter vi
genomfört under säsongen samt åtog sig att påbörja skrivarbetet.
5. Till/från kansli, styrelse, UK, herr
Inget att rapportera
6. Ekonomi
Damsektionen håller budget.
7. Utbildning
Inget att rapportera.
8. Sportrådet
Saknas ff.
9. Status Damsektionen
Inget att rapportera denna gång då uppbyggnadsarbetet för 19/20 är i full gång.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa möte
Ulrica återkommer med datum för denna säsongs sista DK-möte.
12. Mötets avslutande

Vid tangentbordet
Catherine Ewerman
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