PROTOKOLL nr 24, fört vid möte
med styrelsen för FORSBACKA
GOLFKLUBB
Tors 24 november 2016, kl. 18.00
Lokal: Stadshotellet
Ledamöter:
Henrik Olsson
Britt Gustafsson
Katarina Gip
Rolf G Andersson
Johnny Kjellin
Ulrika Abrahamsson
Sven-Åke Runelid
Suppleanter:
Christer Axelsson
Glenn B Eriksson
Per Svenhage
Hans B Johansson
Seth Gustafsson
Adjungerad:
Christer Stolpen
§1. Mötets öppnande och val av justeringsman
Mötet öppnades och till justeringsman valdes Per Svenhage.
§2. Fastställande av dagordning
Godkändes, inga tillägg
§3. Föregående mötesprotokoll
§ 9 tas upp på nytt under övriga frågor.
§4. AU
1. Höstmötet
AU beslutade att flytta höstmötet till Stadshotellet Åmål, vilken är en lämpligare lokal.
Medlemsbrev med aktuell information om lokal och motion skall utsändas till
medlemmarna.
2. Personal
Christer Stolpen och Henrik Olsson fortsätter sitt uppdrag att hitta en lösning.
3. RF:s Skiljenämnd
Skiljenämnden har beslutat att gå vidare i ärendet. Henrik Olsson kontaktar vår advokat
för bättre information.
4. Övriga frågor som diskuterades:

- Restaurangen där den tillsatta gruppen under veckan ska kontakta intressenter
- Leaderprojektet som ska vara presenterat i slutet av januari 2017
- Shopens utbud inför nästa år
- Greenernas utdikning av ytvattnet
§5. Restaurangen, beslut om krögare
Det har kommit in två förslag som Ulrika och Per presenterade. Styrelsen beslutade om
att gå vidare med och ge Annika Dahlberg erbjudandet att driva verksamheten.
§6. Rapport från kansliet
Medlemmar 858 st.
Verksamhetsseminarier för dem som vill åka med på dessa
§7. Övriga frågor
- Vända slingan
Frågan från förra mötets protokoll togs upp igen. Varför har Per och Hans
utredning inte kommit till medlemmarnas kännedom? Hur går vi vidare med
analysen? Inget beslut togs, avvaktar årsmötet.
- Julbord
17 december kl.18.00 på Forsbacka restaurangen. Christer skickar ut inbjudan till
all personal och styrelse.
- Vildsvin
Ska vi vara beredda på vad vi ska göra om och när de kommer till Forsbacka
§8. Beslut om att skicka ut dagens protokoll
Beslut att lägga dagens protokoll på hemsidan
§9. Avslutning
Mötet avslutades. Nästa möte söndag 11 december på Forsbacka kl.17.00.

Vid protokollet

Justeras:

Katarina Gip
Sekreterare

Per Svenhage

Henrik Olsson
ordförande

