
 

 

PROTOKOLL nr 52, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 15 oktober kl. 17.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 

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

Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 
Birgitta Hansen 
Leif Nilsson, punkt 11-12 
 
   
§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 och Gunnar har tagit fram en prognos på 2018 års utfall. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Antalet medlemmar är 852 st. 

 1 193 gästnätter är bokade hittills. 

 Göran och Kent har slutat för säsongen. Eva och Maj-Britt ska städa ur hotellet för vintern. 

 Golfa runt Vänern, 95 gäster har använt detta under 2018. Antalet är lägre än ifjol men bra 
jämfört med de andra klubbarna. 

 Pelle börjar hålplugga i morgon. 

 Mapping industries kommer i morgon och möter banan på uppdrag av SGF. En banguide 
skapas efter besöket och vi får då möjlighet att välja om vi vill ha den eller inte. 

 Bokning av starttider tas bort under veckan och ersätts av bollränna. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Jordhögarna vid infarten ska användas så småningom. 

 Bankonsulenten har konsulterats angående hur vi ska övervintra banan. Banrapport har 
kommit. 

 Bunkrarna ska göras i ordning innan banan öppnar våren 2019. 

 Avverkningen av skogen har skjutits upp under sommaren pga värmen men är snart på gång. 
Avverkningen görs för att få in mer ljus. Det ska ses över vilka träd som ska tas bort. 

 Några i röjarlaget ska utbildas för motorsåg och kläder ska köpas in. 



 

 

 Pelle tar beslut om när det är dags att stänga banan. 
 

§7 Leaderprojektet 
 Birgitta har varit på mässa i Stockholm och fått positiv respons från besökarna. 
  
§8 Pågående projekt 

- 
 
§9 Uppföljning strategidag 
 Per presenterar en sammanställning över strategidagen den 6 oktober. Christer ska skicka ut 

blanketter med prioriteringar och aktiviteter som styrelsemedlemmarna ska fylla i till nästa 
styrelsemöte. Då ska de gås igenom och sammanställas. 

  
§10 Golfshopen 
 Utgår, kommer på nästa möte. 
  
§11 Maskinhallen 

Se punkt 12. 
    
§12 Uppvärmning Forsbacka 

Leif redogjorde för förslag på värmeförsörjning i klubbhus och hotell. Styrelsen beslutade att 
maskinhallen och uppvärmningen ska göras i kombination. Styrelsen beslutade enhälligt att lägga 
fram förslag till höstårsmötet om tillbyggnad av maskinhall och nytt värmesystem. 

  
§13 Inför årsmötet den 29 november 
 Forsbackanytt håller på att sammanställas. Lokalen på Vikenborg är bokad. 

 
§14 Övriga frågor 

 Torsdagsklubben har fallit väl ut. Birgitta funderar på nästa säsong för nybörjare. 

 Christer ska presentera en sammanställning från 2018 års Players 1st på nästa möte. 

 Policy för GDPR ligger på hemsidan. 

 Årshjulet för personalen ska följas och användas 2019. 

 Tryckluften vid omklädningsrummen behöver lagas. Pelle tittar på detta. 

 Marknadskommittén ska åka till Karlstad på måndag för ett utbyte. Brev är framtaget för 
utskick till sponsorer. 

 Per har haft möte med Billeruds ordförande, Claes Hugemark. 
 

§15 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 
Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 

 
§16 Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 5 november.  
 

 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      



 

 

 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage    Ulrika Abrahamsson 
Ordförande 


