
 

 

PROTOKOLL nr 2015-07, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka Golfklubb 
 
 
 

Närvarande: 
 
Ordinarie:  Sten G Svenhage 
   Sven-Åke Runelid 

Rolf G Andersson 
Johnny Kjellin 
Britt Gustafsson 
Ulrika Abrahamsson 
 

Suppleanter:  Henrik Olsson 
Seth Gustafsson 
Helene Andersson 

Adjungerade:  Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 
Lars Wilhelmsson 

    
Ej närvarande:  Hans B Johansson 

Stellan Nyqvist 
   Peter Lindberg 
   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 
 
AU hade fullmakt att gå vidare med offerten från Securitas.  I nuläget tackar vi nej till offerten. 
 
En ekonomikommitté är tillsatt men har inte startat upp än. 



 

 

 
Attestreglementet är klart. 
 
Det finns inga möjligheter att få vägbidrag för vägen vid 18:e hålet. 
 
Det finns just nu ingen möjlighet att få några begagnade bänkar från kommunen då det inte finns 
några lediga. Några finns dock att få om ett tag. 
 
 

§ 4 Ekonomi 
 
Juli månads prognos är inte klar än men den ser mindre bra ut. De största delarna är minskade 
greenfeeintäkter och minskade medlemsintäkter. 
 
Klubbchef ska granska greenfeesystemet på klubben. 
 
 

§ 5 AU 
 
Muntlig redogörelse överlämnades tillstyrelsen. 
 
 

§ 6 Rapport från kansliet 
 
Medlemsantalet är 864 st. 
 
Det blev ingen feriepraktikant på klubben undersommaren. 
 
Värmepumpen till shopen har kommit och ska installeras. 
 
Klubben får idag betala portot för tidningen Svensk Golf för de medlemmar som bor utomlands och 
får tidningen Svensk Golf skickat till sig. Beslut tas om att dessa medlemmar ska debiteras för portot 
på sin faktura för medlemsavgift. 
 
 

§ 7 Rapport från kommittéerna 
 
Bana: Idé finns om att byta ut sanden i bunkrarna till vit sand. Detta ska testas på 

korthålsbanan först. För övrigt är banan i strålande skick. 
       

Fastighet: Värmepumpen till shopen har kommit och ska installeras. Infiltrationen ligger på is. 
Angående bergvärmeofferten så ska ytterligare en offert in för att jämföra. 

             
Tävling: Golf Digest-tävlingen har ägt rum.  Totalt har 15 tävlingar genomförts hittills. 

   
Medlem: Rapport ges från senaste mötet. Det är en fredagsgolf kvar som äger rum den 28 

augusti, fadderverksamhet samt några andra idéer planeras för nästa år. 
  



 

 

Marknad: Potentiella sponsorer ska kontaktas. 
   
Dam: De senaste damdagarna har det varit mycket bra uppslutning, mellan 25 och 35 

deltagare har varit med.  Billerudsmatchen ägde rum förra veckan, sista tävlingen för 
säsongen är Bokslaget som är den 5 september, det planeras även för 
säsongsavslutningen. 

  
Herr: Planering för fredagsgolfen den 28 augusti är i fokus, det planeras även för 

säsongsavslutningen. 
   

Oldtimers: - 
       

Junior/elit: Verksamheten har startat upp igen eftersommaren, tjejerna är igång med Golftjej 
Värmland, man saknar tränare under Eriks sjukskrivning, en juniorkonsulent har varit 
på besök och tävlingen Bäckers minne har arrangerats. 

 
 

§ 8 Disciplinärende 
 
En enhällig styrelse har beslutat enligt AU:s förslag. Aktuell person får skriftligt besked av styrelsens 
beslut. 
 
   

§ 9  Övriga frågor 
 
Tränarfrågan behöver lösas under Eriks sjukskrivning. AU får mandat att bestämma om eventuella 
ersättare. 
 
Det måste organiseras och bli ordning i vagnskåpen så att fler kan nyttja skåpen, det står alltför 
många oanvända idag. Det beslutas att röjarlaget ska städa ur och göra om ett rum i vagnslidret för 
att sätta in nya skåp. Det ska också göras en inventering av befintliga skåp och sättas namnskyltar på 
respektive skåp. Resterande skåpägare ska höra av sig annars rensas skåpen ut. 
 
Det beslutas att segrare i stora KM, herr och dam, ska få egen parkeringsplats. 
 
Klasserna i KM ska ses över till nästa år. 
 
Några i styrelsen ska åka iväg för att göra inköp till köket på övervåningen. 
 
Det fordras en bättring av skötseln så att anläggningen är snygg och prydlig, blommor ska vattnas 
och ogräs måste hållas borta, även på grusgångar. 
 
Datum för höstens styrelsemöten är: 
 
Torsdagen den 10 september 
Torsdagen den 22 oktober 
Torsdagen den 12 november (flyttat från den 12 november) 
Torsdagen den 17 december 



 

 

 
 

§ 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 


