
 

Protokoll nr 102, styrelsemöte 220928 

Plats: Forsbacka herrgård  

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Stefan Gunnarsson 

Malin Carlson 

Lena Eriksson 

Hans B Johansson 

Roland Jernberg 

Patric Solhemmer 

Göran Nilsson 

Maritha Gustafsson 

Adjungerande: 

Christer Stolpen 

Peo Bengtsson 

 

§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Ordförande förklarade mötet för öppnat. Till justeringsman valdes Patric Solhemmer. 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagodningen fastsälldes.  

§3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna.  

 

§4 Ekonomi 

Christer föredrog för klubbens ekonomi tom 220928. Prognosen för bokslut 2022 ser idag ut 

att landa på ett negativt resultat. Ökade kostnader för bl.a drivmedel och gödsels ses som 

några av orsakerna.  



 

§5 Rapport från kansliet 

Christer redogjorde för bokningar, greenfee mm tom 220916.  

 

§6 Rapport från kommittéer 

Damkommitén: Några ur damkommitén besökte på Eskilstuna GK tidigare 17/9.  

Juniorkommitén: Träning oktober månad ut. 

Fatighetskommitén: Laddstolpar monteras under oktober månad. Planering inför budget 

2023.  

Herrkommitén: Säsongen avslutad. 802 deltagare under tisdagsgolfen. 

Bankommitén: Plan för höst/vinter. Damtee hål 16 ska renoveras. Tillstånd för rensning av 

vattenlinjen på hål 15 och hål 16 har blivit fördröjt, vattendomen dröjer. Gallring av skog 

bakom green på hål 1 och hål 6. Vintergreener planeras på hål 10-18. Vintertäckning av 

greener och annan vinterförberedning av banan.  

Pelle och Leif gör en plan för bevattning inför framtiden. Röjargänget har fått uppgifter om 

gallring bakom green på hål 17. 

Oldtimerskommitén: Avslutning av säsongen återstår. 

 

§7 Övriga frågor 

Tränare- Kontrakt med Kristoffer för 2023 är under upprättande. Vi är muntligt överens med 

Kristoffer kring hur avtalet för 2023 ska utformas. 

Restaurangen- Information kring läget inför säsongen 2023. Diskussion förs med en 

intressent. Christer får i uppdrag att hitta någon som kan vara behjälplig i upprättandet av 

ett kontrakt.  

Budget- Christer och Malin får i uppdrag att se över ett förslag till budget för 2023. 

Diskussion kring medlemsavgift för säsongen 2023. 

Höstårsmöte- Mötet hålls 23/11. Kommittéer ska inkomma med verksamhetsplan för 2023. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda en månad innan mötet.   

Avtal Golfhäftet: Diskussion kring huruvida vi ska vara med i Golfhäftet under 2023. Styrelsen 

avser säga upp avtalet inför säsongen 2023. 

§8 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Beslut om att dagens protokoll skickas ut. 

 



§9 Avslutning 

Ordförande tacka för visat intresse, förklarar mötet avslutat. Nästa möte 26/10 kl. 1730. 

 

 

Sekreterare 

Stefan Gunnarsson 

 

 

 

Justeringsman     Ordf.  

Patric Solhemmer    Hans B Johansson 

 

 

 

 


