
 

 

 

  

  
PROTOKOLL fört vid höstårsmöte för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 24 november 2016 
Lokal: Stadshotellet Åmål 

   

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Henrik Olsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.     

 
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet 
Det beslutades att bifogad deltagarlista gäller som röstlängd. 96 personer deltog i mötet och 39 

fullmakter lämnades in. 

 
§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Mötet förklarades utlyst i enlighet med stadgarna. 

 
§ 4. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 

 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Sven-Gunnar Oskarsson och till sekreterare Katarina Gip. 

 
§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet 
Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare valdes Anders Bring och Solveig 

Vold Jansson. 

 
§ 7. Fastställande av: 
a) medlemskategorier och antalet spelrätter 
Mötet beslutade att föreslagna medlemskategorier ska gälla. (se Forsbacka Nytt 2016) 

 
b) medlemsavgifter och spelrättsbestämmelser 
Mötet beslutade att samtliga kategoriers avgifter och spelrättsbestämmelser förblir oförändrade. 

 
c) verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
Klubbchef redogjorde för hur verksamheten har sett ut under 2016. Ekonomiansvarig redogjorde för 

ekonomin och för budget 2017. Verksamhetsplan och budget för 2017 fastställdes enligt styrelsens 

förslag. 

 
§ 8. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligt kommit styrelsen tillhanda 
En motion har inkommit om att vända slingan. Mötet är inte överens och vid omröstning gick det inte att 

avgöra om det är flest ja eller nej. Mötet beslutade om sluten votering.  

Resultat: Ja-röster 86 st., nej-röster 45 st. och blanka 3 st. Årsmötet beslutade att slingan ska vändas så 

att nuvarande hål 10 år 2017 blir hål 1. 



 

 

 
§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-7) för kommande verksamhetsår 
Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara 6 (5+ordförande). 

 
§ 10. Val av: 
a) föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 
Omval av Henrik Olsson till ordförande i Forsbacka GK och därmed styrelsens ordförande för en tid av 

ett år. 

 
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
Gunnar Christensson 2 år 

Per Svenhage 2 år 

Ulrika Abrahamsson 2 år 

 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år 
Christer Axelsson 1 år 

Glenn B Eriksson 1 år 

Hans B Johansson 1 år 

Seth Gustafsson 1 år 

Johanna Stolpen 1 år 

 
d) två revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. 
Ordinarie: Mikael Möller 1 år  

 Thomas Engelbrektsson 1 år 

Suppleant: Fredrik Ågren 1 år 

Sven Forsell  1 år 

 
 

e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande 
Omval av P-O Bengtsson, ordförande, och Thinka Berg Sköld. Den tredje ledamoten utses enligt 

stadgarna av styrelsen. 

 
f) ombud till GDF-möte 
Ombud till GDF-möten utses av styrelsen. 

 

 
§ 11. Övriga frågor 
Framförhållning hur vi hanterar vildsvin.  

Styrelsen har uppmärksammat frågan och måste ta snabba beslut. 

Ålderskategorier i KM, önskemål att ha en ålderskategori mellan 21 och 29 år.  

Styrelsen tar upp frågan på nästa styrelsemöte. 

Bygglov på stugor vid 1:an, finns det fortfarande?  

Nej, bygglovet har gått ut, men nytt har sökts för att bygga bastu. 

Restaurangen.  

Styrelsen har utsett en krögare som ska erbjudas driva restaurangen. 

 
§ 12. Mötets avslut 
Sven-Gunnar Oskarsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Blommor delades ut till 

avgående styrelseledamöter. 



 

 

 
 
 
Vid protokollet 

 

 

Katarina Gip 

Sekreterare 

                                                 

Justeras: 

 

 

Sven-Gunnar Oskarsson  Solveig Vold Jansson  Anders Bring 

Ordförande                                          

 

 

  

 


