
 

Protokoll nr 99 

Datum: 220524 

Plats: Forsbacka herrgård  

 

Närvarande:     

Hans B Johansson 

Stefan Gunnarsson 

Roland Jernberg 

Patric Solhemmer 

Göran Nilsson 

Malin Carlsson 

Lena Eriksson 

Maritha Gustafsson 

 

Adjungerande 

Christer Stolpen 

Peo Bengtsson 

 

§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Ordförande förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Maritha Gustafsson. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna.  

 

 

 



§4 Ekonomi 

Likviditet 220524 

Saldo bankkonto 220524: 748 317 kr 

Fakturor för betalning tom 220617: 334 398 kr 

 

§5 Rapport från kansliet 

Christer rapporterade statistik gällande antal medlemmar, inbetald medlemsavgift 

bokningar, greenfee mm.  

Antal medlemmar 220524:  

Aktiva- 828 st 

Passiva- 129 st 

Intäkter från greenfee ökar med ca 50 tkr, 220524, jämfört med 210524.  

 

§6 Rapport från kommittéer 

Fastighetskommitén: 

Utemiljö: 

Fönstermålning påbörjad.  

Offerbräda och sockel på restaurangbyggnaden färdigställd. 

Utbyggnad golfsbilgarage färdigt. 

Lindar planterade i allén. 

El och utmärkning av ställplatser pågår.  

Ansökan inlämnad rörande bidrag för laddstolpar. 

Restaurang: 

Ny fritös: 

Stekbord- elarbeten utförda. 

Rostfri plåt utbytt. 

 

 

 

Bankommitén: 



Klippmaskiner levererade.  

Hålskyltar levererade. 

Bankonsulent Peter Edman besökte Forsbacka under v 20.  

Några kommentarer som lämnades.  

• Hål 4 Skarp kant vid green vid klippning.  

• Hål 6 Risk för stående vatten innan green. Förslag på åtgärd- brunn. 

• Klippa ner foregreen inför vintervila vilket möjliggör vattenavrinning vintertid. Detta 

för att undvika isbränna. 

Grävare ute på banan i diverse arbeten. 

Herr/Dam/Oldtimers/Juniorkommité. 

Verksamheterna i respektive kommitté har startat bra.  

 

§7 Övriga frågor 

Pron´s presentation av tankar inför säsongen 2023. 

Kristoffer gav sin bakgrund till förslaget. Kristoffer presenterade sitt förslag till samarbete 

inför säsongen 2023. Kristoffer har en önskan om fortsättning på klubben, dock har 

Kristoffer önskemål om mer påverkansgrad inför anställning av shoppersonal då han anser 

att det har stor betydelse för hans företags omsättning i shopen.  

Malin och Christer tittar vidare på Kristoffers förslag.  

 

Restaurangen  

Styrelsen har för avsikt att gå vidare med kontrakt gällande säsong 2022 mellan RebSve AB  

och Forsbacka GK.  

Christer fick i uppgift att utforma annons gällande ny restauratör inför säsong 2023.  

 

Tävlingar 

Startlista publiceras torsdagar kl. 12 för att tidigare synliggöra lediga tider för greenfeegäster 

och medlemsspel. 

 

§8 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Beslutades att dagens protokoll publiceras på hemsidan.  

 



§9 Avslutning 

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. Nästa styrelsemöte 22/6. 

 

Sekr. 

Stefan Gunnarsson 

 

 

 

Protokolljusterare    Ordf. 

Maritha Gustafsson    Hans B Johansson 

 

 


