
 

 

PROTOKOLL nr 46, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Onsdagen den 13 juni kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter: 
Per Svenhage  
Britt Gustafsson 
Helene Andersson 
Kenneth Johansson 
Ulrika Abrahamsson  
Johanna Stolpen ersätter Gunnar Christensson 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen 
Birgitta Hansen 
Per-Åke Gärdensmo 
 
   
§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 

Christer informerar om klubbens ekonomi till och med maj. 
  
§5 Rapport från kansliet 

 Antalet medlemmar är 843 st. 

 1 100 gästnätter är bokade hittills. 

 Greenfeeintäkter uppgår till 119 000 kr. 

 From 16/6 är greenfeeavgiften 400 kr. 

 Fibern är indragen. 

 Robotgräsklipparen är igång. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Vissa problem med bevattningen har fixats. 

 Greener har dressats. 

 Kenneth informerade om mötet som hölls måndagen den 11/6 angående maskinhallen. En 
projektgrupp har bildats där Rolf Andersson är sammankallande. 

 Kenneth och greenkeeper har åkt runt på banan med bankonsulent Peter Edman.  När det 
gäller skicket på greenerna så beror 75 % på väder och 25 % kan man påverka själv. Vi väntar 
på rapport. 

 
§7 Leaderprojektet 
 Projektet har sommarlov. Arbetet dras igång i augusti igen. 

 



 

 

§8 Pågående projekt 
Listan gicks igenom och uppdaterades. 
 

§9 Värmepump 
Ny elpanna är installerad. 
 

§10 Restaurangen 
 Vår nuvarande krögare vill avsluta kontraktet redan i år. Kontraktet är egentligen på tre år med 

ett år kvar. 
  
§11 Övriga frågor 

 Torsdagsklubben för de med hcp 37-54 fungerar bra. 

 Sommarskolan för barn startar upp med två grupper i juni respektive juli. Feriepraktikanter 
från kommunen är ledare. 

 PO Bengtsson från valberedningen ska bjudas in till ett styrelsemöte innan hösten. 

 Styrelsen beslutar att klubbens seniorlag i BDGF ska spela enligt BDGF:s regler vilket innebär 
att spelare får vara med och spela i en lägre åldersklass, dock ej i samma omgång som denne 
spelat en omgång i sin egen åldersklass. 

 Nya mötesdagar för hösten skickas ut via mail. En dag ska också bokas in som strategidag. 
 
§12 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 
§13 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 8 augusti kl. 18.30.  
 

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


