
 

 

PROTOKOLL nr 60, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Tisdagen den 19 mars kl. 18.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter 
Ordinarie: 
Glenn B Eriksson ersätter Per Svenhage 
Christer Axelsson ersätter Glenn B Eriksson 
Britt Gustafsson 
Helene Andersson 
Kenneth Johansson 
Helena Andreasson 
Gunnar Christensson 
Ulrika Abrahamsson 
 
Suppleanter: 
Örjan Andersson 
Marita Gustafsson 
Stefan Gunnarsson 
 
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 

 Gunnar gick igenom bokslutet för 2018. Resultatet visar på ett överskott på 135 tkr. 

 Det är fortfarande många medlemsavgifter som är obetalda för 2019. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Säsongsanställningarna på banan är klara. 

 Personal sökes till reception/shop, Christer ansvarar för rekryteringen. 

 Nya öppettider i shopen på fredagar och lördagar, öppet 08.00- 15.00. 

 Antalet registrerade medlemmar är 822. 

 Rebecca i restaurangen önskar ett rum på vinden, OK med styrelsen. 

 Christer har varit i Halmstad på utbildning med GAF. 

 Offerter har kommit in på att laga sprickan i golvet i köket. Kontakt har även tagits med 
försäkringsbolaget i ärendet. Christer kontaktar leverantören för att få arbetet gjort så fort 
som möjligt. 

 Dörren till Jägmästarflygeln behöver lagas och besked har nu kommit om att ett bidrag på 70 
tkr från Länsstyrelsen kan erhållas efter ansökan. Dörren måste lagas och får inte bytas ut. 
Jobbet ska göras innan oktober 2019. 



 

 

§6 Rapport från bankommittén 

 Skogsavverkning - delen på 11:an är klar. Grannen har avverkat skog vid 3:an. Det har blivit bra 
ljusinsläpp på båda hålen. 

 Det är mycket möten angående maskinhallen. Garaget för golfbilarna är flyttat. 

 Leif Nilsson är ny medlem i bankkommittén. 

 Banan – det ser bra ut inför säsongen. 

 Röjargänget har röjt för att få in ljus vid 17:e green. 

 Möte har hållits med miljökontoret på kommunen. Forsbacka ska lämna en redogörelse över 
kemikalierna som används. 

 Det är borrat nytt hål för vatten. 

 En greenklippare har köpts in via leasingavtal. 

 Pliktområde enligt de nya golfreglerna 2019 – P-O Bengtsson och bankommittén är överens om 
att hela vänstersidan på hela hål 4 är ett pliktområde. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

 Det har kommit en synpunkt från en dam om att hål 16 är långt. Bankommittén tar upp detta 
för diskussion på nästa möte. 

 Diskussion om orange tee tas upp på nästa möte. 
 

§7 Maskinhall/värmesystem 
 Allt är på plats för värmesystemet och det är bara inkoppling kvar. 
  
§8 Leader-projektet 

 Det är möte i Årjäng den 20 mars. 

 Restaurangen på Forsbacka samt Stadshotellet har fått inloggningsuppgifter och kan nu logga 
in på en webbsida för att boka starttider för gäster. Eventuellt är fler hotell på gång att ansluta. 

    
§9 Pågående projekt 

Vi gick igenom listan.  
 

§10 Vårårsmöte 
 Datum är satt till den torsdagen den 25 april. Lokalen är övervåningen på Forsbacka. 
  
§11 Övriga frågor 

 Kristoffer Karlsson, Forsbackas nye tränare, presenterade sig och sina idéer för 
verksamheten. 

 Jubileumsgruppen har tagit fram en loggatill Forsbackas 50-årsjubileum. Kristoffer ansvarar 
för jubileumstävlingen på dagen. På kvällen blir det fest med mat och musik. En utställning 
med bilder och text om Forsbackas historia kommer att visas under sommaren. 

 Marknadskommittén har planerat en föreläsning med dietisten Marina Sjöberg för 
medlemmar och samarbetspartners torsdagen den 2 maj kl. 17.30.  
En resa till Scandinavian Invitation (f.d. Nordea Masters) ä planerad till fredagen den 23 
augusti. Resan är öppen för både medlemmar och samarbetspartners. 

 Herrkommittén har hand om KM. Vissa förändringar kan komma att ske, herrkommittén får 
avgöra. 

 Juniorkommittén skulle behöva ha in modernare utrustning, klubbor mm till verksamheten. 
 

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

  
§13 Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdagen den 16 april kl. 17.30.  
 



 

 

 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Glenn B Eriksson   Ulrika Abrahamsson 
Vice ordförande 


