
 

 

PROTOKOLL nr 2015-10, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 12 november 2015 kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka Golfklubb 
 
 
 

Närvarande: 
 
Ordinarie:  Sten G Svenhage 
   Sven-Åke Runelid 

Rolf G Andersson 
Johnny Kjellin 
Britt Gustafsson 
Ulrika Abrahamsson 
 

Suppleanter:  Henrik Olsson 
Stellan Nyqvist 
Seth Gustafsson 
Helene Andersson 

Adjungerade:  Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 

    
Ej närvarande:  Hans B Johansson 
   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 
 
Arbetet är igång för den grupp som ska titta på olika golfpaket med hotell, greenfee och restaurang 
inför nästa säsong, Sven-Åke är sammankallande. 
 
Mail har kommit från en leverantör med förslag på ny banguide, klubbchef återkommer på nästa 
möte angående detta och tittar även på andra alternativ. 



 

 

Avtal är påskrivet för en förlängning med Dömle Golf. 
 
Klubben väntar på offert från Siemens angående rökdetektorer. Detta ska vara åtgärdat senast den 
10 januari. 
 
Offert på vagnskåp har kommit till nya skåprummet. Ärendet återupptas på nästa möte. 
 
Ärendet om golfvärdarnas önskan om medlemsbricka/greenfeebricka återupptas på nästa möte. 
 
Klubbchefen undersöker vidare angående greenfeesystem för att se över vilket system vi ska 
använda i fortsättningen och återkommer vid ett senare möte. 
 
Klubbens stadgar ska justeras. 
 
 

§ 4 Ekonomi 
 
Årets prognos visar på ett nollresultat. 
 
Styrelsen beslutar att budget 2016 kan lämnas till höstårsmötet. 
 
Klubbchef har fått information om hur fakturering och inbetalning kan fungera på ett smidigare sätt i 
befintligt system. Christer och Rolf tittar vidare på hur utveckling kan ske. 
 
 

§ 5 AU 
 
Muntlig redogörelse överlämnades till styrelsen. Ärenden som diskuterades var bland annat 
Forsbackas uppmuntringspris som ska delas ut på höstårsmötet samt uppdatering av stadgarna. 
 
 

§ 6 Rapport från kansliet 
 
Medlemsantalet är 873 st. 
 
Klubbchef redogör från höstens BDGF-möte, tävlingsprogrammet är lagt för seriespelet 2016. 
 
Hotellbokningar har redan inkommit för 2016. 
 
Man tittar på nytt kassasystem. 
 
Offert väntas angående brandlarm. 
 
SISU-rapporter har gjorts i ordning. 
 
Möte har hållits med medlemskommittén där man gjort i ordning medlemskategorier inför 
höstårsmötet. Klubbchef får fullmakt att göra klart detta. 
 
 



 

 

§ 7 Rapport från kommittéerna 
 
Bana:  Invintring pågår. Bron mellan 1:an och 2:an håller på att repareras och beräknas vara 

klar innan novembers utgång.  
           

Fastighet: Möte har hållits med kommunen angående sandbädden. 
              

Tävling: Några sponsorer för 2016 års tävlingar är redan klara. 
   

Medlem: Uppmuntringspriset ska delas ut på höstårsmötet. Kommittén har gjort planer inför 
2016, bland annat ska man fokusera på de med hcp 28-54. 
  

Marknad: Inget att rapportera. 
 
Dam: Planerar för 2016, hemlig resa mm på gång. 
 
Herr: Ny ordförande är på gång. Hemlig resa planeras för 2016 men inget datum är 

fastställt. 
   

Oldtimers: Årsmöte hölls 29 oktober. Tre nya medlemmar finns i kommittén men ingen 
ordförande. 

       
Junior/elit: Inget att rapportera. 
 
 

§ 8 Disciplinärende 
 
SGF:s Juridiska Nämnd har beslutat enligt styrelsens beslut och ärendet är därmed avslutat. 
 
   

§ 9  Övriga frågor 
 
Höstårsmötet sker den 26 november. Fullmakt ges till AU att förbereda för mötet. 
 
Tidsbokningen på banan ska ses över så att tiderna mellan kl. 09 och kl. 12 är skyddade. Johnny 
bildar en arbetsgrupp och tittar på olika förslag kring detta. 
 
Förslag om ny klassindelning i tävling (KM och seriespel). De tre klasserna skulle i så fall vara Young 
boys and girls 30, Old boys and girls 50 och Veteraner boys and girls 70. Herr-, dam-, tävlings- och 
oldtimerskommittén får frågan på remiss och återkommer på februari månads styrelsemöte. 
 
Medlemskommittén ihop med klubbchef tittar på och utreder om vi bör vara med i Bohuslän-Dal 
eller Värmlands Golfförbund. 
 
Förslag finns om att ha styrelsemöten med endast ordinarie ledamöter. Nästa styrelse får besluta 
om detta och ärendet ska tas upp i december på det konstituerande mötet. 
 
Förslag finns om renovering av ladan och verkstaden med maskinhall. Ritningar med projektering 
och upphandlingsmaterial finns redan. En arbetsgrupp med fastighetskommittén ska diskutera detta 



 

 

och prata med kommunen och andra berörda. 
 

  
§ 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 


