
 

 

PROTOKOLL nr 2015-08, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 10 september 2015 kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka Golfklubb 
 
 
 

Närvarande: 
 
Ordinarie:  Sten G Svenhage 
   Sven-Åke Runelid 

Rolf G Andersson 
Johnny Kjellin 
Britt Gustafsson 
 

Suppleanter:  Henrik Olsson 
Stellan Nyqvist 
Helene Andersson 

Adjungerade:  Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 

    
Ej närvarande:  Hans B Johansson 
   Ulrika Abrahamsson 

Seth Gustafsson 
   Peter Lindberg 

Lars Wilhelmsson 
   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 
 
Ekonomikommittén är igång och har haft sitt första möte. 
 
Klubbchefen har granskat klubbens greenfeesystem. Det sätt som finns idag visar olika antal 
greenfeegäster vilket inte är tillfredsställande. Klubbchef fortsätter att undersöka efter ett nytt bra 



 

 

system som kan införas och återkommer på styrelsemötet i oktober. 
 
Pro är fortfarande sjukskriven, ersättare finns under hans frånvaro. 
 
En grupp styrelsemedlemmar har fullmakt att gå igenom höstens och vinterns personalbehov. 
 
En förbättring av skötseln av till exempel grusgångar har skett men mer behöver göras, arbetet 
fortsätter. Styrelsen tar beslut om att det är en självklarhet att detta ska skötas, bankommittén är 
ansvarig. 
 
 

§ 4 Ekonomi 
 
Augusti månads prognos visar på ett positivt resultat. 
 
 

§ 5 AU 
 
Muntlig redogörelse överlämnades till styrelsen. 
 
 

§ 6 Rapport från kansliet 
 
Medlemsantalet är 876 st. 
 
Bokningar av hotellet har ökat via internet och minskat via receptionen vilket är positivt. 
 
 

§ 7 Rapport från kommittéerna 
 
Bana: Bosse Engdahl, Sven-Åke Runelid och Johnny Kjellin har haft möte angående 

justering av 13:e och 18:e green. Arbetet med justeringen kommer att genomföras i 
oktober när den största aktiviteten på banan har avtagit. Det är tacksamt om 
medlemmar kan hjälpa till i arbetet, herrkommittén har lovat att ställa upp med 
manskap. Bankommittén återkommer med aktuella datum. Prov på vinterduk för 
greener har kommit till klubben. En plan för vintern finns, bankonsulenten kommer i 
slutet av september för att gå igenom detta. Greenerna ska stödsås för att klara 
övervintringen. 

         
Fastighet: Värmepumpen i klubbhuset ska färdiginstalleras. Det finns problem med vattnet på 

klubben, en konsult förordar en ny anläggning då den nuvarande är gammal. 
Styrelsen beslutar att avvakta till våren, offerten står kvar tills dess. 

              
Tävling: Sista tävlingen är Kalkongolfen som sker den 19 september. 

   
Medlem: Kommittén återtar att leda fredagsgolfen i fortsättningen, ansvaret ligger där. 

  
Marknad: Sponsorgolfen har arrangerats. 
 



 

 

Dam: Bokslaget, med Åmåls Bokhandel som sponsor, blev flyttat en dag framåt på grund 
av åskoväder. Avslutningen är den 26 september med scramble på förmiddagen och 
middag på kvällen. 

   
Herr: Kommittén vill att fredagsgolfen ska skötas av en kommitté. Avslutningen är den 26 

september. 
   

Oldtimers: Några tävlingsdagar är kvar på säsongen. Avslutning sker i slutet av oktober. Stellan 
Nyqvist kommer att avgå som ordförande. 

       
Junior/elit: Sista tävlingen för säsongen spelas helgen 12-13 september i Årjäng. 
 
 

§ 8 Disciplinärende 
 
En enhällig styrelse har beslutat att tilldela en varning till aktuell person och densamme ska 
tillskrivas. 
 
   

§ 9  Övriga frågor 
 
Kommunalrådet Michael Karlsson har besökt klubben och visats runt. 
 
 

§ 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 


