
 

 

PROTOKOLL nr 42, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 19 februari kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter: 
Per Svenhage  
Britt Gustafsson 
Katarina Gip ersätts av Glenn B. Eriksson 
Helene Andersson 
Kenneth Johansson 
Ulrika Abrahamsson  
Gunnar Christensson ersätts av Christer Axelsson 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen 
 
   
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Ulrika Abrahamsson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
  
§3 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
                                     
§4 Ekonomi 

- 
  
§5 Rapport från kansliet 

 Mogen skog ska avverkas för att få in mer ljus på banan. Nyplantering sker i vår. 

 Antal medlemmar är 832 st. 

 834 gästnätter bokade hittills. 

 Möblemanget på hotellet ska ses över. 

 Fiber är indraget. 

 Nya låskolvar. 

 Klubbchef informerar om det nya friskvårdsbidraget för golf i inkomstskattelagen. Bidraget 
gäller spelavgift, ej medlemsavgift. 

 
§6 Rapport från herrkommittén 
 Glenn rapporterar från herrkommitténs verksamhet: 

 Herrarnas hemliga resa är planerad till lördagen den 21 april. 

 Herrgolfen har planerad start tisdagen den 24 april. 

 Öhmans minne, upplägget är klart. 

 KM, kommittén är ansvarig även i år. 
 

 Styrelsen beslutar att Forsbacka ska följa förbundets ålderskategorier för KM. 
    



 

 

§7 Pågående projekt 
Listan gicks igenom. 

 
§8 Leaderprojektet 
 Klubbchef informerar om arbete som pågår. 
 
§9 Restaurangen 
 Möte med restaurangen har skett inför säsongen. Vi ser fram emot en ny säsong med Annika och 

Patrik. 
  
§10 Övriga frågor 

 Maskinhallen diskuterades.  

 Hemsidan gicks igenom och behöver uppdateras. Klubbchef uppdaterar och sekreterare 
korrekturläser. 

 En policy för ideellt arbete ska tas fram.  Frågan ska återupptas på nästa möte. 

 Forsbacka anser att ärendet i skiljenämnden är avslutat och ingår ingen förlikning. 
    
§11 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 
§12 Avslutning 

Nästa möte är måndagen den 12 mars kl. 18.30.  
 
 

 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage    Ulrika Abrahamsson 
Ordförande  

 
 

 
 
 
 
 
 


