
 

Forsbacka Golfklubb 

Protokoll från styrelsemöte  

onsdagen 26 januari 
Närvarande: Hans B. Johansson, Carina Nylén,   

Sarah Königsson, Katarina Bjerker, Göran Nilsson,   

Förhinder Annika Gip 
Adjungerade 

Christer Stolpen,   

Förhinder Viktor Bjaaland 

Nummer 93/2022 

§1. Mötet öppnades av ordföranden  

 protokolljusterare valdes Sarah Königsson jämte ordföranden.  

 

§ 2. Dagordningen fastställdes enligt fört protokoll 

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll var utsänt, det behöver dock uppdateras med 

personnummer samt vilka som måste lämna utdrag från belastningsregistret. Kuvert 

från belastningsregistret lämnas oöppnat till sekreterare innan säsongsstart, 

Sekreterare lämnar sitt till ordförande.  

Samtliga styrelsens ledamöter och dess ersättare samt ordföranden i våra 

kommittéer omfattas av detta beslut. 

§ 4 Mötesstruktur över året   

Fasta möten där styrelsens ordinarie ledamöter kallas: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 

22/6, 31/8, 28/9, 26/10.  

Behöver styrelsen fler möten kan dessa kallas in till med kort varsel. 

Suppleanter och kommittéordföranden kommer att kallas till de möten där deras 

respektive område har särskild del av agendan.  

Samtliga kommittéordföranden kan löpande och skriftligt begära egen punkt på 

agendan.  

Digital medverkan är fullt möjligt för deltagare.  

 

§ 5 Styrdokument och protokoll finns på klubbens teams portal där alla som har 

inloggning förväntas läsa och ta del av protokoll och skrivelser.  

§ 6. Vi har flera ideella poster som saknar bemanning.  

Till nästa möte behöver vi bestämma hur detta ska hanteras under året.  

 

§ 7 Klubbens styrdokument och arbetsbeskrivningar  

Samtliga dokument behöver uppdateras, några bara lite och något lite mer.  

Christer S uppdras att till nästa möteskallelse (17 februari) lägga förändringsförslag 

för nedanstående 



- handlingsplan för vår förening, vad är gjort och vad ska vi lägga in för andra 

mål.  

- arbetsordning för styrelsen 

- arbetsbeskrivning och fördelning, Klubbchefens arbetsbeskrivning och vad får 

och kan Christer delegera.  

§ 8 Ekonomisk redovisning  

Balansräkning och nuvarande utfall presenterades av Christer S  

Trots stora utmaningar så ser det bra ut.  

Vi väntar på att också nås av mer information om vård- och underhållsplaner för 

fastigheterna.  

Hedersamt att många medlemmar redan betalt in sin medlemsavgift den 26 januari, 

den som inte betalt sin medlemsavgift kan inte boka de digitala tiderna.  

Bokslutsarbetet görs av företag, bokslutet skall vara klart innan vårmötet. 

§ 9. Kommunikationsplanering  

Varje torsdag under året skall kansliet ansvara för att sända information via våra 

sociala medier och hemsidan.  

§ 10 Arbetstider och personal 

Schemaläggning och förändringar i arbetstid pågår inför 2022 säsong, Christer 

återkopplar med mer information nästa möte då vi också har klart vilka som söker 

headgreenkeeper tjänsten.  

Carina Nylén utses till att delta i rekryteringsarbetet.  

§ 11. Restaurang  

Kommunikation, tillgänglighet och samarbete kan utvecklas mellan klubben och 

arrendator. Kontakter kommer tas för att se vad vi kan hjälpa varandra med inför en 

förhoppningsvis fullbokad säsong 2022. 

§ 12. Omklädningsrummens duschar renoveras i detta nu, arbetet förväntas vara 

klart innan säsongsstart.  

§ 13 Kommittéerna  

De rapporter som finns offentliggörs på Teams och vår hemsida så medlemmarna 

kan hålla sig ajour.  



 

§14 Städdagar 

Det är inte så många av våra medlemmar som kommer och deltar i städdagarna, i fjol 

blev det också olyckligt tätt mellan de båda möjliga dagarna.  

Diskussion fördes över hur och om arbetet kan förändras i sin struktur och innehålla 

fler moment, alla medlemmar är inte bra på att kratta, och blir vi många kan vi bli för 

många.  

Punkten tas med i de löpande funderingarna om utveckling och handlingsplan.  

Nu görs ingen förändring.  

§ 15 Golfhäftet 

De två vi erhållit för året nyttjas av Sarah Königsson samt Carina Nylén under året. 

§ 16 Erbjudande  

Vi har erhållit ett erbjudande från tourspelare Jessica Karlsson om att mot viss 

ersättning bland annat spela för och representera Forsbacka. Styrelsen enhälligt 

ställer sig positiv till ett samarbete. Sarah K får uppdraget att se om någon form av 

avtal kan tecknas. 

§ 17 Datum och plats för vår-årsmötet togs upp.  

Vi bör anslå/påminna medlemmarna om möjligheten att inkomma med motioner 

innan mötet, då de behöver behandlas av styrelsen innan möteskallelsen.  

Kallelse utarbetas nästa möte.  

§ 18 Nästa styrelsemöte sker Forsbacka den 23/2 klockan 17.30 – 20.00. 

 

Protokoll fört av  

 

Katarina Bjerker, sekreterare 

 

 

Hans B. Johansson, ordförande.                   Sarah Königsson, justerare 


