
 

 

PROTOKOLL nr 79, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 17 december 2020 kl. 18.00 
Lokal: Digitalt möte via Teams 

 
 

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

Christer Stolpen 
 
  
 
§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 rapporterade om utfallet till och med november 2020. Prognosen på helår ser mycket 
positiv ut. 

 
§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 935 varav 798 är aktiva. 

 Johan gjorde sin sista dag på kansliet idag. 

 Köket ska tömmas då golvet i restaurangen ska bytas under vecka 2 2021. Offerten på golvet 
beslutades av styrelsen tidigare via mail. 

 Vård- och underhållsplanen är igång. 

 Arbetet med sponsorer för 2021 har startat. 
 

§6 Rapport från bankommittén 
Vintertäckning av greenerna på hål 1, 3, 11 och 17 har skett. 
 



 

 

 
§7 Rapport från övriga kommittéer 

Inget nytt att rapportera. 
 

§8 Leader-projektet 
Projektet kommer att avslutas 2020-12-31 och slutrapport ska skrivas. 

   
§9 Restaurangen 
 Möte har hållits med restauratören. Det har varit tufft i restaurangbranschen under 2020 på 

grund av pandemin och ännu mer så efter att de nya restriktionerna infördes i november. 
Restauratören önskade få hyresfritt under hela 2021 på grund av det ekonomiska läget med 
anledning av pandemin. 

  
 Styrelsen var enig om att gå med på en hyressänkning för nästa period (2021-03-01 – 2022-02-

28) men inget beslut togs med hur mycket. Styrelsen beslutade att ge Lasse och Peter mandat att 
förhandla om hyran under förutsättning att styrelsen får ta del av företagets räkenskaper fram till 
och med den 31 december 2020. 

   
§10 Fråga om kvitto – utlämning till medlem 
 Med hänvisning till GDPR går det inte att lämna ut kvittona då de innehåller personuppgifter. 
     
§11 Övriga frågor 

 Kristofer vill bygga in området på rangen som är under tak. Det kan då användas till 
lektioner. När lektioner inte pågår kan övriga medlemmar nyttja platserna. Styrelsens 
förslag är att sätta en dörr vid ingången som nu finns. 

 Styrelsen beslutade att tacka nej till greenfeesamarbete med Läckö GK. 

 Styrelsen beslutade att se över klubbchefens befattningsbeskrivning. 

 Klubben erbjuder att köpa tillbaka medlemsägda skåp för 350 kr. 
 

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

   
§13 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är konstituerande möte torsdagen den 7 januari kl. 18.00. Mötet kan komma 
att ske via Teams eller Zoom. 

 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
   
   
 
Justeras: 
 
 
 
Lasse Lindh  Stefan Gunnarsson 
Ordförande 


