
 

 

PROTOKOLL nr 76, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Onsdagen den 2 september kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

Ledamöter 
 
Ordinarie 
Lasse Lindh 
Hans B. Johansson 
Helene Andersson 
Göran Nilsson ersätter Sarah Königsson 
Kenneth Johansson 
Marita Gustafsson ersätter Peter Kullberg 
Helena Andreasson 
Henrik Larsson t.o.m. punkt 8, Stefan Gunnarsson ersätter fr.o.m. punkt 9 
 
Suppleanter 
Stefan Gunnarsson t.o.m. punkt 8 
 
Adjungerande 

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

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Stefan Gunnarsson.  
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

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

Helena presenterade utfallet till och med augusti 2020 och det ser fortsatt bra ut. Stora 
investeringar ligger dock inom en nära framtid. 

 
§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 938 varav 791 är aktiva. Det är 146 nyregistrerade 
medlemmar under 2020. Cirka 60-70 personer har gått nybörjarkurser hittills i år. 

 Det har varit 18 352 bokade tider till och med den 16 augusti. Under 2019 var siffran 15 994 
på helår. 

 Klubben har hittills haft 1 439 besökare med Golfhäftet och 744 besökare med Golfa runt 
Vänern (724 på helår under 2019). 

 Bemanning shop/kansli – Markus har slutat, Kristofer jobbar torsdag och fredag och Johan 
övrig tid. 

 All personal ska få TBE-spruta. 

 Sponsorgolfen sker på lördag den 5 september. 



 

 

§6 Rapport från bankommittén 

 Det behövs mer ljus på greenerna på hål 11, 16 och 17. Steg 2 pågår med att såga ner träd 
vid greener. Det kommer även att avverkas/röjas i ravinen mellan hål 15 och 16. 

 Brädfodring på ladugården planeras. 

 Röjargänget drar igång ordentligt nu när hösten kommer. 

 Styrelsen beslutade att röjargänget får fyra greenfeebiljetter var att nyttja på Forsbacka GK 
innan utgången av 2021, detta för deras extraordinära arbetsinsatser på banan. 

 Maskinparken – investeringar för 2021 planeras. 

 Ställplatser – en plan behövs för hur vi ska gå vidare. 

 Strategiplan för banan – Kenneth och Christer har varit i kontakt med olika konsulter. 
Styrelsen ska ta del av information från de olika leverantörerna. 

 Dåliga tees – tiden har inte räckt till för att förbättra dessa men det kommer att ske när tid 
finns. 

 
§7 Rapport från övriga kommittéer 

 Tävlingskommittén – antalet deltagare i augusti månads tävlingar har ökat jämfört med 
2019, det har också varit en mycket stor andel greenfeegäster på tävlingarna. 

 Damkommittén – nio damdagar hittills varav två 9-håls lagtävlingar med gemensam fika. I 
snitt har det varit 15 startande per damdag. Damerna vann klubbmatchen mot Billerud i 
augusti. Damavslutning äger rum lördagen den 26 september. 

 Herrkommittén – 18 % högre deltagande på herrdagarna under 2020 jämfört med 2019. 

 Juniorkommittén – juniorträningen har varit igång sedan den 10 augusti efter 
sommaruppehållet och det är många juniorer som deltar. Man hoppas på att få hålla igång 
med träningen hela september och ha avslutning i oktober. Det har varit en positiv säsong. 
Christer ska göra utskick till medlemmar om att få in klubbor till juniorerna.  

   
§8 Leader-projektet 

Hemsidan uppdateras och man håller på att knyta upp samarbetspartners. 
   
§9 Shopen 

Styrelsen beslutade att förhandla med ny leverantör till nästa säsong. 
   
§10 Övriga frågor 

 Vårårsmötet planeras att hållas onsdagen den 7 oktober kl. 18.30. Anmälan till mötet 
kommer att ske i GIT. 

 Uppmuntringseftermiddag med scrambletävling och lättare förtäring för de som arbetat 
ideellt under året planeras till söndagen den 4 oktober. Helena och Marita ordnar med 
dagen. 

   
§11 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
   
§12 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är söndagen den 4 oktober kl. 10.00. 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  Stefan Gunnarsson 
Ordförande 


