PROTOKOLL nr 2015-05, fört vid möte med
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 18.30
Lokal: Forsbacka Golfklubb

Närvarande:
Ordinarie:

Suppleanter:

Adjungerade:

Ej närvarande:

§1

Sten G Svenhage
Sven-Åke Runelid
Rolf G Andersson
Johnny Kjellin
Britt Gustafsson
Henrik Olsson
Seth Gustafsson
Helene Andersson
Christer Stolpen
Per-Åke Gärdensmo
Hans B Johansson
Ulrika Abrahamsson
Stellan Nyqvist
Peter Lindberg
Lars Wilhelmsson
Erik Sundbäck
Mikael Möller
Stefan Jacobson

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
Klubbchef återkommer på nästa möte angående avtalet med Securitas.
En del förbättringar har gjorts med hemsidan. Extern hjälp kommer under veckan för att förbättra
ytterligare.

En ekonomikommitté bör tillsättas, frågan återupptas på nästa möte.
Materialet finns på plats för trädäcket på rangen. Trädäcket blir ca 125 kvm.
Attestreglementet är inte klart, det ska vara klart till nästa möte.
Johnny ska undersöka om vägbidrag på hål 18. Frågan återupptas på nästa möte.
Leverantören för bergvärme ska undersöka om åtgärd behövs. Offert inväntas för detta men även
för luftvärmepump i shopen. Frågan återupptas på nästa möte.
Frågan om en eventuell tätning av fönster i klubbhuset återkommer på nästa möte.
Bankommitté ska undersöka om man kan få nya bänkar från kommunen. Frågan återupptas på
nästa möte.
Klubbchef ska undersöka om eventuella presenter till greenfeegäster. Frågan återkommer på nästa
möte.

§4

Ekonomi
Resultatet för april är inte färdigt ännu. Rapporten för mars visar ett positivt resultat.

§5

AU
Trädäcket vid restaurangen diskuteras.
En policy för inköp behövs, större inköp ska upp i styrelsen för godkännande.

§6

Rapport från kansliet
Kansliet har en sjukskrivning och en ersättare har tagits in.
Medlemsantalet är 852 st.
En ny teeskylt till hål 18 finns och nya flaggor har kommit och ska placeras ut.
Fyra nya bilar har kommit.

§7

§8

Rapport från kommittéerna
Bana:

Greenerna vill inte riktigt ta sig. Forsbacka har en annan typ av gräs. Det finns även
en del isbränna från vintern. Rutiner har utarbetats för banarbetarna. En del
maskinhaverier har funnits. Britt Gustafsson, Kjell Nilsson och Björn Karlsson har varit
ute på banan och kollat av hur det skulle kunna se ut med blommor på banan. Bron
mellan hål 1 och 2 måste lagas.

Fastighet:

En offert finns för varmvattenberedare och ska åtgärdas nästa år eventuellt.
Kommunen har kontaktats igen angående infiltrationen, svar väntas. Värmepump till
shopen kanske kan fixas av Henrik.

Tävling:

Den första stora golftävlingen är den 6 juni då det är Lions Cancergolf.

Medlem:

Medlemskommittén har haft möte med restaurangen och planerat för säsongens
fredagsgolf. Det första tillfället, den 29 maj, blir kombinerad med en medlemsdag.
Det är då invigning av terrassen, föreläsning, after work och fredagsgolf på schemat.

Marknad:

Fler sponsorer är på gång men inga avtal är tecknade.

Dam:

Vårmötet den 18 april hade 48 deltagare. Hemliga resan gick till Onsjö GK.
Fadderronden den 6 maj blev inställd då ingen anmält sig, det finns en ny chans den
20 maj. Damdagarna startade den 4 maj.

Herr:

Herresan gick till Bredareds GK.

Oldtimers:

Säsongen började med ett upptaktsmöte den 16 april med ca 30 deltagare.
Torsdagstävlingarna har dragit igång.

Junior/elit:

Utomhussäsongen är igång. Tjejerna är även med i Värmlands distrikt då det finns
fler tjejer där än i BDGF. Skandia cup går av stapeln den 10 maj med ca 50 anmälda.

Yttre underhåll fastigheter
Styrelsen beslutar om att få även vagnslidret målat i år istället för nästa år. Årets budget kommer då
att gå över något på fastighetskommittén, budget är 220 tkr.

§9

Övriga frågor
På vårårsmötet var 34 medlemmar närvarande.
Låsningen av huvudbyggnaden fungerar bra.
Britt åtar sig att fixa förtäring inför varje styrelsemöte.

Styrelsen ska under säsongen ha någon gemensam aktivitet utanför mötesrummet.
Ledarutbildning steg 1 äger rum i Karlstad den 30 maj. Den är kostnadsfri och juniorkommittén
hoppas på att få in en del anmälningar till detta.
En greenfeebok ska beställas.
Forsbacka har möjlighet att vara delaktig i Åmåls BluesFest genom att vara securityvakt (ej
ordningsvakt) där och därigenom få en del intäkter. Mail ska skickas ut till ordförande i varje
kommitté.

§ 10

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

§ 11

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

Vid protokollet

Helene Andersson

Justeras:

Sten G Svenhage, ordförande

Sven-Åke Runelid

