
 

 

PROTOKOLL nr 43, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 12 mars kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter: 
Per Svenhage  
Britt Gustafsson 
Katarina Gip 
Helene Andersson 
Kenneth Johansson 
Ulrika Abrahamsson  
Gunnar Christensson 
 
Suppleanter: 
Christer Axelsson 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen 
 
   
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Katarina Gip. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

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

Gunnar rapporterar om klubbens resultat efter februari. 
Varje kommittéordförande ska skriva en kortfattad verksamhetsberättelse som ska skickas till 
Gunnar senast den 23 mars. 

  
§5 Rapport från kansliet 

 Antalet medlemmar är 830 st. 

 870 gästnätter är bokade hittills. 

 Arbetet med infiltrationsbädden ska påbörjas och beräknas vara klart under vecka 12. 

 Servitut klara med skytteklubben. 

 Eventuellt behöver nytt hål borras för vatten, offerter ska tas in. 

 Vildsvinsstängsel, Lantmännen har avtal med SGF. 

 Årsrevision har skett av brandlarm på hotellet.  Någon av de anställda på Forsbacka bör 
utbildas så att klubben kan göra en egen översyn. 

 Ny dörr till Jägmästarflygeln behövs, offerter ska tas in. 

 Fiber är indraget men är inte i drift än. 

 Vårårsmötet planeras och datum sätts till måndagen den 23 april. 

 Klubbchef har examen efter klubbchefsutbildningen. 
 



 

 

§6 Rapport från bankommittén 
 Brandsyn av maskinhallen har gjorts. 
 Gallring av skog pågår enligt plan. 
    
§7 Rapport från oldtimerskommittén 

Träningar i rackethallen pågår. 
Upptaktsmöte planeras till någon vecka innan det är säsongsstart för onsdagstävlingarna. 
  

§8 Pågående projekt 
Listan gicks igenom och uppdaterades. 

 
§9 Övriga frågor 

 Möblemanget på klubben ska ses över, Britt sätter ihop en grupp. 

 Det beslutas att PRO/kanslist och greenkeeper ska vara adjungerade i styrelsen i 
fortsättningen. 

 Katarina har tagit fram information om vissa bidrag som klubben kan söka. Katarina och 
Ulrika tittar vidare på detta och presenterar på nästa styrelsemöte. 

 Det tas beslut om nya teeskyltar. 

 Policy för frivilligt arbete, Ulrika presenterar ett förslag till nästa möte. 
     
§10 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 
§11 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är måndagen den 9 april kl. 18.30.  
 
 

 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage    Katarina Gip 
Ordförande  

 
 

 
 
 
 
 
 


