
 

 

PROTOKOLL nr 66, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Tisdagen den 19 november kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

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

 Vi gick igenom ekonomin per den 31 oktober. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 873. 

 Antalet gästbokningar är 5 161. 

 Inför säsongen 2020 är det nya mått i banguiden och nya index på hålen. Ny slope är klar. 

 Nya dörren på Jägmästarflygeln är insatt. 

 Luftpumparna i omklädningsrummen är installerade. 

 Christer, Leif och Bolla har börjat arbeta på en ny underhållsplan för fastigheter. 

 Offerter har kommit in på ny kyl och frys till restaurangen, en offert till ska in. 

 Diskrummet ska renoveras. 

 Tre områden i restaurangen måste åtgärdas; byte av kyl och frys, vattenrening på hotellet 
och golvet i diskrummet. Styrelsen beslutar om att genomföra dessa. 

 Vi ser över våra samarbetsklubbar. 

 Söndagen den 2 augusti 2020 ska Teen Tour District för ungdomar arrangeras på Forsbacka. 



 

 

§6 Rapport från bankommittén 

 Fyra greener ska vintertäckas. 

 Vildsvinsstaket är uppsatt från greenen på hål 4 till greenen på hål 11. 
 

§7 Maskinhall/värmesystem 

 Maskinhallen är nästan klar. Några småsaker kvarstår dock. 

 Värmesystemet är klart. 

 Prognosen är 85 000 kWh färre under perioden januari till december 2019 jämfört med 2018. 
   

§8 Leader-projektet 
Christer ska ha möte med Örjan denna vecka. Då ska hemsida och Facebook diskuteras. 

        
§9 Pågående projekt 

 - 
    
§10 Inför höstårsmötet 
 Vi gick igenom agendan för höstårsmötet. 
  
§11 Övriga frågor 

 Rebecca har lämnat förslag på hur hon vill göra om i hallen i klubbhuset. Styrelsen tycker att 
det är en bra idé men att kostnaderna för köket måste prioriteras först. 

 Det har kommit många positiva kommentarer om juniorsatsningen. 

 Leif undersöker om möjligheten till laddstolpar. 
 

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

  
§13 Avslutning 

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


