
 

 

PROTOKOLL nr 2015-09, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka Golfklubb 
 
 
 

Närvarande: 
 
Ordinarie:  Sten G Svenhage 
   Sven-Åke Runelid 

Rolf G Andersson 
Johnny Kjellin 
Britt Gustafsson 
 

Suppleanter:  Henrik Olsson 
Stellan Nyqvist 
Seth Gustafsson 
Helene Andersson 

Adjungerade:  Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 

    
Ej närvarande:  Hans B Johansson 
   Ulrika Abrahamsson 
   Peter Lindberg 
   Lars Wilhelmsson 
   Mikael Möller 
   Stefan Jacobson 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman 
valdes Sven-Åke Runelid. 
 
 

§ 2  Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
 
Klubbchefen undersöker vidare angående greenfeesystem för att se över vilket system vi ska 
använda i fortsättningen och återkommer vid ett senare möte. 
 
En grupp styrelsemedlemmar har sett över höstens och vinterns personalbehov. Birgitta Hansen 
jobbar under denna period. 



 

 

§ 4 Ekonomi 
 
September månads prognos ser bra ut. 
 
Ordförande i respektive kommitté uppmanas att lägga in sin budget för 2016. Kommittéer med 
större budget ska kallas till möte för att gå igenom den. 
 
 

§ 5 AU 
 
Muntlig redogörelse överlämnades till styrelsen. 
 
En grupp, Sven-Åke, Johnny, Christer och Birgitta, utses för att titta på olika golfpaket med hotell, 
greenfee och restaurang inför nästa säsong. 
 
 

§ 6 Rapport från kansliet 
 
Medlemsantalet är 875 st. 
 
Erik Sundbäck avslutade sin säsongsanställning den 30 september. 
 
Birgitta Hansen har fått en anställning på 50 %. 
 
Banguiden ska förnyas, klubbchef kollar upp och återkommer. 
 
Värmepumpen har kopplats in i shopen. 
 
Dömle Golf har sagt upp avtalet. Vi behöver se över avtalet inför 2016. Ett möte är inplanerat i 
november. 
 
Eventuellt behöver kassasystemet förändras. 
 
 

§ 7 Rapport från kommittéerna 
 
Bana: En arborist har varit på klubben och tagit ner träd. Även en botanist har besökt oss. 

13:e green har torvats av och torvats på under två helger och gav ett bra resultat. 
18:e green har åtgärdats. Även 10:ans green ligger med i tankarna om åtgärder. 
Förberedelser ska påbörjas för invintring av banan. Från och med den 1 november 
stängs banan för bil och golfvagn enligt rekommendationer från Svenska 
Golfförbundet. Förslag från medlem behandlas och styrelsen beslutar enligt 
bankommitténs förslag till åtgärd, enligt bilaga. 

         
Fastighet: Det är vinterbonat inför säsongen. Värmepumpen är installerad i shopen och 

tätningslister har satts in i fönstren i klubbhuset. Räddningstjänsten har varit på 
besök och noterat att rökdetektorerna behöver ses över. Det gamla vagnslidret är 
städat och kan förberedas för nya vagnskåp. Offert för vagnskåp ska tas fram till 
nästa styrelsemöte. 



 

 

              
Tävling: Eventuellt blir det en ny ordförande till nästa år. Forsbackaveckan flyttas en vecka 

framåt under 2016. 
   

Medlem: Ett uppmuntringspris är instiftat, mail angående detta har gått ut till medlemmarna 
som uppmanas att nominera en medlem. Priset delas ut på höstårsmötet. 
Kommittén ska fastställa medlemskategorier inför höstårsmötet. 
  

Marknad: Man ska börja se över nästa års sponsorer. Det finns nya idéer om hur hotellet ska få 
fler gäster. 

 
Dam: Säsongen är avslutad med scrambletävling på dagen och middag på kvällen. 

Kommittén har två nya medlemmar. Planering pågår inför 2016 med bland annat 
hemlig resa och regelkurs. 

 
Herr: Ny ordförande är på gång. 

   
Oldtimers: Säsongen är avslutad och 22 tävlingar har genomförts. Avslutning sker under vecka 

44. 
       

Junior/elit: Avslutning har skett med bowling och mat. Vinterträning i tennishallen kommer att 
bli av. Pengarna man fick från Idrottslyftet i våras för att användas till juniorkonsulent 
ska redovisas för på nästa styrelsemöte. Förslag finns om gratis spel för alla juniorer 
upp till 12 år, styrelsen beslutar att detta ska ske 2016. 

 
 

§ 8 Disciplinärende 
 
En enhällig styrelse beslutade att varningen ska kvarstå och en skrivelse är tillsänd Juridiska 
Nämnden. 
 
   

§ 9  Övriga frågor 
 
Golfvärdarna vill ha medlemsbricka/greenfeebricka på vagnen inför nästa säsong så att det lätt går 
att se om spelaren har betalat avgift. 
 
Klubbchef ska kolla upp om stadgarna behöver uppdateras. 
 
Höstmötet är den 26 november kl. 18.30. 
 

  
§ 10 Beslut om utskick av dagens protokoll 

 
Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 

 
 
 
 



 

 

§ 11 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Sten G Svenhage, ordförande    Sven-Åke Runelid 


