
 

 

PROTOKOLL nr 74, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Onsdagen den 24 juni kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

Ledamöter 
 
Ordinarie 
Lasse Lindh 
Hans B. Johansson 
Helene Andersson 
Sarah Königsson 
Kenneth Johansson 
Marita Gustafsson ersätter Peter Kullberg 
Helena Andreasson deltar via telefon 
Stefan Gunnarsson ersätter Henrik Larsson till och med punkt 7 
Henrik Larsson från och med punkt 8 
 
Adjungerande 

P-O Bengtsson 
  
 
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Hans B. Johansson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§3 Kristofer Karlsson presenterar idéer om framtiden 
 Forsbackas tränare Kristofer Karlsson var på plats och presenterade idéer om framtiden. 

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

 Forsbacka har fått 103 000 kr i bidrag från Riksidrottsförbundet med anledning av Covid-19. 
Bidraget ersätter intäktsbortfallet för tävlings- och greenfeeavgifter. 
 

§6 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 904. 

 Det har varit många greenfeegäster som besökt klubben och som använt golfhäftet. 

 Alla i styrelsen ska till nästa möte läsa offerterna som kommit in angående fastigheterna, 
frågan återupptas då. 
 

§7 Rapport från bankommittén 

 Varubilen har gått sönder, Pelle har undersökt och fått offerter på reparation. 

 Alla delar till den nya greenvältern har inte kommit än vilket gör att den inte klarar 18 hål 
som den ska. 

 Den nedgrävda bevattningen körs på nattetid och vattentågen körs på dagtid. Pumpen 
räcker inte till för att köra båda samtidigt. 



 

 

 Det är fröperiod just nu vilket har gjort att banan har blivit lite trög. Det går inte att klippa 
ner lika mycket som man brukar. 

 
§8 Rapport från övriga kommittéer 

 Tävlingskommittén – Styrelsen beslutade att bedriva tävlingsverksamhet från och med den 
1 juli. Tävlingsledare behövs fortfarande till säsongens tävlingar. Styrelsen beslutade att KM 
foursome ska fortsätta spelas från backtee. 

 Damkommittén – Kommittén har haft möte då tävlingsverksamheten nu kan starta. Fokus 
var på spelprogrammet och måndagen den 6 juli blir första damdagen för i år. 

 Juniorkommittén – Det var 31 barn och ungdomar anmälda till juniorlägret som hållits 
denna vecka. Eventuellt kan det bli en fortsättning under sommaren. 

   
§9 Leader-projektet 

 Hemsidorna håller på att sammanställas. Projektet har förlängts till den 31 december. 
   
§10 Restaurangen och hotellet 

 Avtal mm 
Klubbens avtal för restaurangen och hotellet diskuterades. 

     
§11 Övriga frågor 

 Lägesförbättring gäller i bunkrarna nu när inga krattor finns. Det är dock viktigt att alla 
spelare återställer märken och spår som blir i bunkrarna. 

   
§12 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
   
§13 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 5 augusti kl. 17.30. Eventuellt kan mötet komma att ske via 
Teams eller Zoom. Christer skickar i så fall ut instruktioner om hur man går tillväga. 

 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
   
   
 
Justeras: 
 
 
 
Lasse Lindh  Hans B. Johansson 
Ordförande 


