
 

PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka Golfklubb 
 
 
 

Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage 
Sven-Åke Runelid 
Rolf G Andersson 
Johnny Kjellin 
Ulrika Abrahamsson 

Suppleanter: Stellan Nyqvist 
Helene Andersson 

Adjungerade: Christer Stolpen 
  Lars Wilhelmsson 
Ej närvarande: Hans B Johansson 

Britt Gustafsson 
  Henrik Olsson 
  Seth Gustafsson 
  Peter Lindberg 
  Per-Åke Gärdensmo 
  Erik Sundbäck 
  Mikael Möller 

    Stefan Jacobson 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman 
valdes Sven-Åke Runelid. 
 
 

§ 2  Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
 
Rolf redogör för konsekvensanalysen av personalkostnader. 
 
Nytt avtal är tecknat med Securitas. Klubbchef återkommer i frågan. 
 
Arbetet fortskrider med den nya hemsidan, en del förbättringar i innehållet har gjorts. 
 
Besparingsgruppen har skickat ut en rapport till styrelsemedlemmarna. Rolf berättar om arbetet och 



 

förslagen.  Det ska vara ett levande dokument som ska följas upp och bockas av. En 
ekonomikommitté behövs. 
  
Angående trädäcket med sittplats vid trekanten på rangen så måste bankommittén undersöka 
markförhållanden. Frågan återupptas på nästa möte. 
 
Klubben har konsulterat PO Bengtsson angående förslaget om ny lokal regel på hål med 
vattenhinder. Resultatet blev att det inte finns något behov av en ny lokal regel. Man kan alltså spela 
en provisorisk boll på dessa hål. 

  
  
 

§ 4 Ekonomi 
 
Februaris resultat ser bra ut. 
 
Klubben har omförhandlat försäkringarna vilket har resulterat i en minskad kostnad på ca 50 tkr per 
år. 
 
Revisorerna har tittat igenom årsredovisningen. Ett attestreglemente ska göras av Rolf med hjälp av 
Johnny. 
 
 
  

§ 5 AU 
 
Johnny ska undersöka möjligheten att få vägbidrag för vägen vid hål 12 och hål 18. Nästa möte är 
den 28 april. 
 
 
 

§ 6 Rapport från kansliet 
 
Texter behövs till Forsbackanytt. Verksamhetsberättelser från respektive kommitté måste komma in 
nu då klubbtidningen snart ska gå i tryck. 
 
Forsbacka har fått ett förslag från klubbchefen på Billeruds GK om att förlänga greenfeeamarbetet. 
Avtalet är redan klart. 
 
Bergvärmen är undermålig för fastighetens storlek.  Leverantör undersöker om vilken åtgärd som 
kan göras, t ex om fler hål behöver borras. Klubbchef återkommer i denna fråga. 
 
Fastighetskommittén ska undersöka om man behöver täta fönstren i klubbhuset. 
 
Hotellet har redan fått bra med bokningar. 
 
Nybörjarkurserna börjar fyllas upp. 
 



 

Medlemsantalet är 833 st. 
 
Klubbchef ska på GIT-kurs den 14 april. Kursen behandlar bl. a bokning, tävling, statistik och avgifter. 
 
Markus Enocksson och Julia Dahlman tjänstgör som extrapersonal i shopen denna säsong. 
 
Shopen har invigning lördagen den 11 april i samband med Öppet hus. Dömle Golf har hjälpt till att 
inreda shopen inför säsongen. 
 
Forsbacka har fått en förfrågan från Mo/Sjövik fiberförening angående fiber och klubben har 
intresse av att vara med där. 
 
Forsbacka är med även 2015 i överenskommelsen med BDGF angående att juniorer har fritt spel i 
distriktet. 
 
Klubben har en ny anställd som ska klippa fairway samt tjänstgöra som fastighetsskötare. Även en 
ny städerska har tillkommit, de två städerskorna ska tjänstgöra 50 % var.  
 
 

  
§ 7 Rapport från kommittéerna 

 
Bana: En arborist har besökt klubben och hade synpunkter på träd som bör ansas. 

Kommittén återkommer med mer information. Banöppning med riktiga greener blir 
eventuellt den 17 april. Kommittén ska undersöka om man kan få nya bänkar från 
kommunen. 

     
Fastighet: Kommittén inväntar offert på varmvattenberedare till omklädningsrummen. Ny 

kontakt har tagits med kommunen angående infiltrationen, inget beslut är dock 
fattat än. Fettavskiljare behövs men bädden är OK. Renoveringen i nya klubbrummet 
är färdig. 

       
Tävling: Ett informationsmöte för alla intresserade tävlingsledare ska hållas den 15 april kl. 

17.00, många kommer att behövas under säsongen. Den första stora golftävlingen är 
den 6 juni då det är Lions Cancergolf. 
   

Medlem: Det är Öppet hus på klubben på lördag den 11 april. De olika kommittéerna ansvarar 
för visning av de olika byggnaderna och andra aktiviteter. Shopen har invigning och 
restaurangen är öppen för enklare förtäring. Det är även prova-på-golf på rangen, 
korvgrillning och tipspromenad. Medlemsdag har bestämts till den 27 juni och 
kommittén har gjort en aktivitetskalender. En del nya aktiviteter blir det under 
säsongen men fredagsgolfen kommer att fortsätta. 
  

Marknad: En del nya sponsorer har tillkommit. Kommittén är bestämd med att budgeten ska 
klaras. Tv:n i klubbrummet blir en bra tillgång för sponsorerna. Forsbacka finns med 
på Norges största golfsajt, www.golfsiden.no. 
   

Dam:  Kommittén jobbar med vårmötet och modevisningen som sker den 18 april. Hemliga 



 

resan går av stapeln den 26 april. 
 
Herr: Herresan är nästan fullbokad. 

   
Oldtimers: Inget kommittémöte har skett sedan förra styrelsemötet. Den 16 april har man ett 

upptaktsmöte för Oldtimers. Klubbchef undersöker om det i GIT går att lägga in så 
att de herrar som är över 70 år kan välja om de vill spela från gul eller röd tee. 

      
Junior/elit: Årets kick-off sker på söndag den 12 april. 

 
   

    
§ 8 Övriga frågor 

 
Golfhäftet diskuteras. Frågan har varit uppe i styrelsen tidigare men fått avslag. Klubben skulle tappa 
intäkter för greenfee genom att vara med. Frågan ska återupptas inför nästa säsong. 
 
Klubbchef ska undersöka olika förslag på påsar med peggar med Forsbacka-emblem som greenfee-
gäster kan få.  
 
Motion har inkommit från Oldtimers angående starttider på torsdagar. De vill inte starta tidigare än 
kl. 09.00. Styrelsen avslår motionen om det skulle innebära att man måste förblockera tider efter kl. 
10.00 enligt tidigare antaget principbeslut. Skriftlig motivering medföljer till årsmötet. 
 
Forsbacka hade en monter på Åmålsmässan. Det är många som har ställt upp och jobbat för klubben 
och som ska tackas. Mässan var positiv och det fanns ett intresse för att bli ny medlem samt intresse 
för nybörjarkurserna. 
 
Det finns ett förslag från några styrelsemedlemmar om hur man kan ta hand om medlemmar med 
hcp 27-54. Förslaget går ut på att dela upp dem i tre grupper, förslagsvis 54-37, 36-32 och 31-27 och 
att Erik tar sig an grupperna med t ex två lektioner gratis. En eller flera faddrar ska koppas till var och 
en av grupperna. Styrelsen anser detta vara ett bra förslag som det ska jobbas vidare med. 

  
Golfvärdarna Reinhold och Ingegerd Berg informerar om golfvärdskapet som handlar om att ta emot 
gäster och sprida goodwill över klubben och banan. Tanken är att man ska jobba två och två, en som 
starter och en i golfbil som åker runt på banan. Reinhold och Ingegerd har pratat med Sotenäs GK 
för att få tips och förslag. En viss ersättning ska utgå till golfvärdarna. Efter säsongen ska man samla 
golfvärdarna, göra en utvärdering och t ex spela scramble tillsammans.  
 
 
  

§ 9 Beslut om utskick av dagens protokoll 
 
Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 

  
 
 



 

§ 10 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Helene Andersson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Sten G Svenhage, ordförande    Sven-Åke Runelid 


