
 

 

PROTOKOLL nr 28, fört vid möte med                                                                                                                  

styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB                              

Måndag 30 januari 2017, kl 18.00                                                                             

Lokal: Forsbackas Golfklubb  

Ledamöter                                                                                                                                                       
Henrik Olsson                                                             

Per Svenhage                                                                

Ulrika Abrahamsson                     

Gunnar Christensson                                         

Christer Axelsson ersätter Katarina Gip                          

Adjungerad                        

Christer Stolpen 

 

§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsman                                                                                

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet väljer Per Svenhage som 

justeringsman. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning                                                                                                                   

Mötet godkände dagordningen. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll   

En arbetsgrupp har bildats inför vändning av banan/slingan.                         

 

§ 4 Rapport från kansliet                                                                                                                           

57 810 kr har betalats tillbaka från arbetsförmedlingen. 

Inbetalning av medlemsavgifterna för 2017 har börjat inkomma, i dagsläget 439 000 kr.             

Medlemsantalet är i nuläget 803.                       

Birgitta har satt ihop två olika paket (greenfee, middag, boende). 

Styrelsen beslutar att godta förslaget om höjd greenfee till 480 kr (högsäsong) och 440 kr (lågsäsong). 

Christer kontaktar Anders Bring och frågar honom om han kan tänkas åta sig uppdraget att skriva en 

ansökan till Allmänna arvsfonden. 

 

 

 

 



 

§ 5 Öppna/avslutade projekt                                                                                                           

Styrelsen kommer under 2017 att arbeta med följande projekt 

- renovering av trapphus och hall i huvudbyggnaden – endast målning kvar. 

- bastu - vilande 

- ombyggnad av 10-ans green – vilande tills vidare 

- skytteklubben – datum för ny kontakt 

- ombyggnad av golvet i shopen pågår, beräknas vara klart mitten av februari 

- leaderprojekt – fas 1 klart. Anders Bring efterfrågar ett avstämningsmöte den 16/2 innan 

inlämning av ansökan.  

- Annika Dahlberg är ny restauratör från 1 april 2017, kontrakt kommer att upprättas. 

Annika kommer att bjudas in till ett styrelsemöte 

- sandfilter/infiltration – pågående utredning 

- vagnskåp – vilande 

- vända banan – arbetsgrupp har bildats. Prioritet 1. 

- värmepump – offert finns 

- sandfickor – utredning pågår 

- vildsvin – Per har varit i kontakt med Sotenäs som drabbats av vildsvin. Det är en tidsfråga innan 

vildsvinen kommer till Forsbacka, de finns idag i Ånimskog, Tösse och Grums. Uppskattningsvis 

krävs ett stängsel på ca 5,3 km sträcka inkl. driving range. Christer kontaktar klubbar som råkat ut 

för vildsvin och försöker få fram ett kostnadsförslag. 

 

§ 6 Vända banan/slingan                                                                                                                    
Arbetsgrupp har bildats med medlemmar från dam, herr, och medlemskommittén. Henrik Olsson blir 

sammankallande för denna grupp, och en redovisning av förslag på åtgärder lämnas på styrelsemöte 13 

mars. 

 

§ 7 Övriga frågor 

Det finns två visioner, en för banan och en för verksamheten/klubben. Christer skickar ut dessa dokument 

till styrelsemedlemmarna för granskning. Ev uppdatering av visionerna diskuteras vid nästa möte. 

                                                                                                                      

§ 10 Beslut om utskick av dagens protokoll                                                                                   

Beslutades om att lägga ut dagens protokoll på hemsidan. 

 

§ 11 Avslutning 

Nästa möte onsdagen 21 februari kl 18.00 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                            Justeras 



 

 

 

 

Ulrika Abrahamsson                                                   Per Svenhage 

Sekreterare 

 

 

 

 

Henrik Olsson 

Ordförande 

 


