
 

 

PROTOKOLL nr 19, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA 
GOLFKLUBB 
Måndag 13 juni 2016, kl. 17.00 
Lokal: Forsbacka Golfklubb 
 

Ledamöter: 
Henrik Olsson   
Britt Gustafsson 
Katarina Gip    
Christer Axelsson ersätter Rolf G Andersson  
Johnny Kjellin   
Ulrika Abrahamsson  
Sven-Åke Runelid 
Per Svenhage 
 
Suppleanter:    
Hans B Johansson      
      
 
Adjungerande:  
Christer Stolpen 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsman    
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet väljer 

Sven-Åke Runelid som justeringsman. 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Mötet godkände dagordning. 

 
§ 3 Föregående mötesprotokoll   
Restaurangenkät inlämnad för analys   
Ny bunkersand . 
Nya rangebollar, samt flaggor på väg 
Utslagsmattorna är inplockade 
Frivilliga till olika skötsel området – inte utlagt, kvarstår. 
Skyltar golfbilar – ska åtgärdas 
Fairwaykant – klipp 1:an ända ner och kullen på 17 

Golvet i shopen måste repareras  
Greenkeepern ska följa de anvisningar som finns vad gäller hålplacering   
 
§ 4 AU 
Personalärende – utlämnat och påskrivet uppsägningen. Sista arbetsdag är 2016-10-08 
Ut med ny ansökan till Arbetsförmedlingen, kanslist/PRO – ny tjänst 
AU föreslår att avtalet med på restaurang sägs upp för omförhandling 
Översyn driving range 



 

 

Arbetsbeskrivning för sommarjobbare tas fram 
Fadderverksamheten – behöver ha en kontaktlista som nybörjare kan få del av. Ulrika, Britt 

och Birgitta fixar fadderlista 
Prioriteringslista frivilligt arbete – Johnny tar fram en lista till herrkommittén  
Leader-projektet – tar upp på nästa AU-möte. Anders Bring ska informera Birgitta. 
Hole-in-one tavla, Britt beställt. 
Bastu badplatsen. Herrgårdsskolan bygger om vi erhåller bygglov. 
Önskemål om att flytta sandhögar till en annan plats. 
 
§ 5 Ekonomi/Medlemsavgifter      
Ingen rapport. 
Resultatrapport, medlemsavgifter SEK 8000 efter mot i fjol (inräknat autogiro) 

   
§ 6 Rapport från kommittéerna 
Bana:  
Ny sand 
Bron på 18 renoverad 
Fastighet:    
Tävling:  
Midsommarhelgen, 2 generationer 
Bluesgolf ons 6 juli, shotgun-start, underhållning dag och kväll. Bussar från stan t.o.r. 250 kr 
inkl. lunch och underhållning  
Forsbackaveckan klar 
Seriespel – elitlag herrar har dragit sig ur 
Medlem:   
Hcp 28-54 aktivitet alla tisdagar i maj, kom 17 -18 personer. Alla nöjda med Birgitta och 
aktiviteten.  
Marknad:  
För bättre beläggning på hotellet. Per S sätter ihop ett brev/mail för erbjudande att få fler att 
boka hotellet 
Dam:   
Ca 20 st damer på damdagarna 
Damtävling på fredag, nattens drottning 
Herr:   
Ingen info 
Oldtimers: 
Några nya har tillkommit 
Handicap:  
Junior:   
16 st i Skandia cup  
Bra resultat vid tävlingen på Hammarö 
Behöver fler tränare/ledare 
 
§ 7 Rapport från kansliet   
Ökat antal gästnätter mot motsvarande tid i fjol. Bra beläggning i juli 
Greenfee : SEK 171 000 hittills i år, ca SEK 20 000 bättre 
Personalläget kansli och shop. Julia och Jesper på plats 
Birgitta ledig v.24. 



 

 

Medlemstalet 852 
Fiberföreningen 
Likviditet idag SEK 850 128 
Tävlingar – förfrågan från Värmlands golfförbund om vi vill arrangera/stå som värd för en 
tävling åt Värmland 
Försäkringar i vagnskåp. Medlem ansvarar själv för försäkring. Stolpen informerar ägare av 
skåp vad som gäller. 
 
§ 8 Övriga frågor 
Klippning och hålbyte bör göras mycket tidigare på dagen. Johnny och Christer pratar med 
berörd personal. 
Dela upp green i tre sektioner 1, 2 och 3. Hans går vidare med sitt förslag 
Byta ut blommor i krukorna till midsommar, Britt fixar. 
Köpa in ny röjsåg 
Styrelsen beslutade att säga upp restauratören för omförhandling 1 juli 
 
§ 9 Beslut om utskick av dagens protokoll 
Beslutade att lägga ut dagens protokoll på hemsidan. 
     
§ 10 Mötet avslutade 
Nästa möte måndag 11 juli kl.18.00.   
 
Vid protokollet,   Justeras: 
 
 

   
Katarina Gip    Sven-Åke Runelid   
Sekreterare 
 
 
 
Henrik Olsson 
Ordförande 
 


