PROTOKOLL nr 25, fört vid möte
med styrelsen för FORSBACKA
GOLFKLUBB
Söndag 11 dec 2016, kl. 17.00
Lokal: Forsbacka herrgård
Ledamöter:
Henrik Olsson
Britt Gustafsson
Katarina Gip
Gunnar Christensson
Suppleanter:
Christer Axelsson
Glenn B Eriksson
Per Svenhage
Hans B Johansson
Seth Gustafsson

§1. Mötets öppnande och val av justeringsman
Mötet öppnades och till justeringsman valdes Britt Gustafsson.

§2. Fastställande av dagordning
Godkändes, tillägg på övriga frågor.

§3. Föregående mötesprotokoll
Vända banan – beslut togs på årsmötet
Gå vidare med ”vildsvinsfrågan”

§4. Styrelsearbete 2017
Mötet beslutade följande ordning; inga AU-möten utan styrelsemöte enbart med ordinarie
ledamöter samt klubbchef.
Vid nästa styrelsemöte boka in alla datum för 2017 års styrelsemöte samt ta fram en ”att
göra lista”.
Styrelsen beslutar, klubbchef verkställer.

§5. Byggnationer / renovering
Be att få in offerter från utomstående hantverkare för att jämföra med Siads offert för
renovering av hall.
Renovering av golvet i shopen görs av två frivilliga medlemmar.

§6. Rapport från kansliet
Banksaldo:
9/12-16 = 351 959 :10/12-15 = 79 928 :Medlem:
9/12-16 = 836 st.

§7. Rapport från kommittéer
-

Bankommittén: Pelle, Kalle och P-O Bengtsson har under veckan bytt sanden i
bunkrarna på hål nr 6 så långt den vita sanden räckte, vi beställer inte mera i år då
den bara riskerar att frysa om det nu behagar att bli vinter igen. För övrigt så är ju
banan invintrad enligt konstens alla regler åtminstone så långt som vi har råd med.

-

Juniorkommittén: golfträningen flyttar in i tennishallen. Problem på ledarsidan. Hur
ska vi rekrytera? Kan Birgitta ta fler timmar (idag 2 timmar/vecka)?

-

Tävlingskommittéen; Bra att Hans fortsätter som ordförande (ta tillvara hans
kompetens och kontakter) trots att han är borta varannan vecka i sommar. Hans
kallar till möte och delegerar frågor och ser till att alla tävlingar har en ansvarig.

§8. Övriga frågor
-

-

Ha en kommitté speciellt i frågan ”Vända banan” med en deltagare från herr-,
dam-, junior- och tävlingskommitteen. Med som punkt på nästa möte.
Söka pengar från allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden satsar på juniorer
och handikappade. Inreda ett rum där ungdomarna kan hänga, med soffor, tv etc.
En grupp som arbetar med ”vildsvinsfrågan”. Med som punkt på nästa möte.
Bygglov för byggnation av bastu. Länsstyrelsen har överklagat kommunens
beslut om bygglov, så vi får avvakta deras beslut.
- Nya tee-skyltar. Hans kontaktar Svenska Golfförbundet när det gäller ändring av
handikapp på vissa hål och slopning av banan. Karta över greenerna ska finnas
på scorekorten. Greenerna ska vara indelad i tre sektioner och vid första tee ska
finnas uppgift om vilken flaggplacering som gäller för dagen. Hans ansvarar för att
detta blir åtgärdat.
Personal. Utredning pågår.
12-håls projektet. Vi arbetar vidare med frågan.

§9. Beslut om att skicka ut dagens protokoll
§10. Avslutning
Nästa möte är 9 januari kl 18.00.
Vid protokollet

Justeras:

Katarina Gip
Sekreterare

Britt Gustafsson

Henrik Olsson
ordförande

