
 

 

PROTOKOLL nr 64, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Tisdagen den 1 oktober kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

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

Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 
  
 
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Christer Axelsson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

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

 Gunnar gick igenom ekonomin per den 15 september. 

 Vi ligger inom budget när det gäller maskinhallen. 

 Christer tittar vidare angående ny kyl och frys till restaurangen. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 869. 

 Antalet gästbokningar är 4 808. 

 Troligtvis är det sista helgen som shopen är öppen, dock är den öppen på vardagar ett tag 
till. 

 Några av banpersonalen har gjort sina sista dagar för säsongen. 

 Hålpipning ska göras. 

 Räddningstjänsten har varit på besök och lämnat en åtgärdsrapport. Det fanns inget större 
att anmärka på. 

 Caddee har varit på besök. Ett avtal har tecknats för en ny banguide. 



 

 

 Det undersöks angående ett läckage i taket i Jägmästarflygeln. 

 Det undersöks angående fukt vid diskrummet i restaurangen. 

 En eftermiddagsutbildning angående det nya världshandicapet kommer att ske i Karlstad i 
oktober. Tre stycken från klubben har möjlighet att åka. 

 Datum för höstårsmöte är tisdagen den 26 november kl. 18.00 på Forsbacka. 

 Golftidningen Svensk golf kommer från och med 2020 inte längre att erbjudas gratis till 
medlemmar. Mer information kommer senare. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 I nuläget blir det ingen ombyggnad av greenen på hål 3. 

 Banan har varit fantastiskt fin i år och vi har fått mycket beröm, bland annat från Peter 
Hedblom som varit på besök. 

 Stolpar för vildsvinsstängsel har satts upp av Leif Gustafsson och Ronny Andersson. 
Tråddragning kommer att ske inom kort. Håll utkik på hemsidan och mail om ni vill hjälpa till. 

 Avverkning ska ske bakom greenen på hål 3. 

 De första 9 hålen kommer troligtvis att stängas vecka 42. 

 Pelle ska till nästa möte se över personalsituationen så att vi kan säkerställa kontinuitet. 
 

§7 Maskinhall/värmesystem 

 Arbetet fortgår. Fönster saknas fortfarande i maskinhallen.  
   

§8 Leader-projektet 
Christer har haft kontakt med Örjan i Årjäng. I övrigt inget nytt att rapportera. 

        
§9 Pågående projekt 

 Listorna gicks igenom. 
    
§10 Övriga frågor 

 Marknadskommittén jobbar med olika sponsorpaket. 

 Stefan från juniorkommittén får i uppdrag att ta fram en plan för juniorsatsningen. 

 Rebecca i restaurangen har gjort en prioriteringslista för det som behövs åtgärdas i hotell 
och restaurang. En del är redan åtgärdat, resten får Rebecca ta fram en siffra på innan beslut 
kan tas. 

 Pelle ska till nästa möte titta på förslag till krattor för grusgångarna uppe vid herrgården. 

 Styrelsen beslutar att budgeten ska höjas till 8 500 kr för år 2020 för representationslagen 
dam och herr. 

 Bastuflotten diskuteras. Frågan återupptas på nästa möte. 

 Uppmuntringsdagen för alla som ställer upp och arbetar frivilligt är på söndag den 6 oktober. 

 Nya eventuella hedersmedlemmar diskuteras. 

 Det saknas medlemmar i kommittéer inför 2020 vilket är oroväckande. 

 Forsbacka har fått en förfrågan om att arrangera riksmästerskap för H50. I nuläget finns dock 
inte organisationen för det. 

 Infravärmen och ljuset på rangen fungerar nu. 
 

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

  
§12 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 29 oktober kl. 17.30.  
 
 



 

 

Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
      
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage   Christer Axelsson 
Ordförande 


