
 

 

PROTOKOLL nr 75, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Onsdagen den 5 augusti kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

Ledamöter 
 
Ordinarie 
Lasse Lindh 
Karl-Erik Höög ersätter Hans B. Johansson 
Helene Andersson 
Göran Nilsson ersätter Sarah Königsson 
Kenneth Johansson 
Peter Kullberg 
Helena Andreasson 
Henrik Larsson 
 
Suppleanter 
Marita Gustafsson 
Stefan Gunnarsson 
 
Adjungerande 

Christer Stolpen 
Adam Spjuth Ellis 
Leif Nilsson, punkt 1-4 
  
 
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Peter Kullberg.  
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§3 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
                                        
§4 Fastigheter 
 Leif Nilsson presenterade åtgärder för underhåll av herrgårdsbyggnaden och 

spannmålsbyggnaden. Klubbens fastigheter kommer att kräva stora resurser framöver. Leifs 
siffror visade på kostnader över en miljon kronor de närmaste två åren. 

  
 Styrelsen beslutade att anta offerten på underhållsplan. 
 
§5 Ekonomi 

 Helena presenterade utfallet till och med juni 2020 och det ser positivt ut. 
 

§6 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 911 varav 121 är nya medlemmar för i år. 

 Bemanning – personal med tillfälliga anställningar får fortsatt anställning en månad i taget 
under Covid-19. 



 

 

 Det har varit 15 654 bokade tider hittills i år varav 10 965 har varit av medlemmar på 
Forsbacka och 4 689 av greenfeegäster. Av greenfeegästerna har 1 134 haft Golfhäftet. 

 Ej avbokade starttider – man måste ankomstregistrera sig innan man går ut, endera i 
receptionen eller via app alternativt att man avbokar sig om man inte tänker nyttja sin tid. 
Christer skickar ut ännu ett mail om detta. 
 

§7 Rapport från bankommittén 

 Greenerna behöver skäras och dressas. 

 Maskinparken fungerar OK. 

 Banplanen behöver uppdateras, Kenneth och Christer undersöker om kostnaden och frågan 
återupptas på nästa möte. 

 Många greener kommer att behöva byggas om de närmaste åren. 

 Det framförs mycket beröm över banan. 
 
§8 Rapport från övriga kommittéer 

 Både herr- och damkommittén sponsrar KM med varsitt utlottningspris på 500 kr till en herr 
respektive dam. 

 Herrkommittén – ökning på 16 % i deltagandet på herrdagarna, fem herrdagar har 
genomförts hittills. Båda lördagens rundor på KM räknas med i herrgolfen. 

 Damkommittén – fyra damdagar har genomförts hittills. Kommittén arrangerar årets 
klubbmatch mot Billerud den 15 augusti och den 29 augusti spelas årets upplaga av 
Bokslaget. 

 Oldtimers – det är ett stort antal deltagande på oldtimersgolfen på torsdagar i år. 

 Juniorkommittén – juniorträningarna startar igen efter sommaruppehållet, första tillfället 
blir måndagen den 10 augusti. Teen tour first arrangerades på Forsbacka helgen den 1-2 
augusti och var mycket lyckat. 

 Tävlingskommittén – styrelsen beslutade att antalet deltagande i varje klass i KM ska vara 
minst två. Styrelsen beslutade att tävlingen Två generationer ska genomföras den 6 
september. Sponsorgolfen kommer att genomföras den 5 september och Kalkongolfen den 
12 september. 

   
§9 Leader-projektet 

 Fler samarbetspartners finns på golfpaketet. Hemsidorna håller på att sammanställas. 
   
§10 Korthålsbana – bidrag 

Klubben har fått bidrag för att bygga om korthålsbanan. Christer och Kristofer arbetar vidare 
med planen. 

 
§11 Ställplatser – framtida utökning 

Ställplatsen är välbesökt och mer plats behövs samt att tillgången till el och vatten behöver ses 
över. Frågan återupptas på nästa möte. 

     
§12 Övriga frågor 

 Skåp – det är kö på skåp. Christer gör en inventering av nuvarande skåp. Styrelsen beslutar 
att höja avgifterna för skåp från och med 2021. 

 Vårårsmötet – mötet planeras att hållas onsdagen den 23 september. 
   
§13 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 

   



 

 

§14 Avslutning 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 2 september 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  Peter Kullberg 
Ordförande 


