
 

 

 

PROTOKOLL nr 27, fört vid möte med                                                                                                                  

styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB                              

Måndag 9 januari 2017, kl 18.00                                                                             

Lokal: Forsbackas Golfklubb  

Ledamöter                                                                                                                                                       
Henrik Olsson                                                             

Per Svenhage                                                                

Ulrika Abrahamsson                     

Gunnar Christensson                          

Britt Gustafsson                      

Christer Axelsson ersätter Katarina Gip                         

Hans B Johansson, suppleant  

Adjungerad                        

Christer Stolpen 

 

§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsman                                                                                

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet väljer Ulrika 

Abrahamsson som justeringsman. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning                                                                                                                   

Mötet godkände dagordningen. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                

Bygglov för bastu inte beviljat.              

Arbetsgrupp kommer att bildas inför vändning av banan/slingan.                        

Nya tee-skyltar ska iordningställas.                

Mapp/arkiv med öppna/avslutade projekt upprättas. 

 

§ 4 Rapport från kansliet                                                                                                                           

All personal är åter i tjänst efter jul och nyår.               

Inbetalning av medlemsavgifterna för 2017 har börjat inkomma.               

Medlemsantalet är i nuläget drygt 800.                       

Hotell Jägarn är fullbokad under Forsbacka veckan.       

Vi har fått fler nya tävlingar under 2017, bl a Golfresan on Tour och vår egen äkta makar tävling kommer 

att ingå i Fröding golfen. 

 



 

 

 

 

 

§ 5 Öppna/avslutade projekt                                                                                                           

Styrelsen kommer under 2017 att arbeta med följande projekt 

- renovering av trapphus och hall i huvudbyggnaden - påbörjas 23 januari 

- bastu - avvaktar bygglov 

- ombyggnad av 10-ans green – vilande tills vidare 

- skytteklubben kommer att kontaktas för samarbete - möte planeras 

- ombyggnad av golvet i shopen pågår, beräknas vara klart mitten av februari 

- leaderprojekt - är i fas 1 = presenterar projekt 

- Annika Dahlberg är ny restauratör från 1 april 2017, kontrakt kommer att upprättas. 

Annika kommer att bjudas in till ett styrelsemöte 

- sandfilter/infiltration – plan finns 

- vagnskåp – utredning pågår 

- vända banan – arbetsgrupp bildas med medlemmar från alla kommittéer. Prioritet 1. 

- värmepump – utredning pågår 

- sandfickor – utredning pågår 

- vildsvin – bankommittén arbetar vidare med frågan 

 

§ 6 Vända banan/slingan                                                                                                                   

Arbetsgrupp bildas med medlemmar från alla kommittéer. Respektive kommitté kontaktas personligen 

och informeras om möte onsdagen 18 januari kl 18.00 på Forsbacka.  

Styrelsen beslutade om nya handicapindex från och med 2017. Karta med indelning av green i tre olika 

sektioner och flaggplacering kommer att finnas. 

 

§7 Juniorverksamhet                                                                                                                                  

Vi diskuterar hur vi kan få fler ungdomar intresserade av att spela golf. Hur får vi fler ledare till 

verksamheten och kan vi använda oss av vår pro/tränare mer i verksamheten. Christer kommer som ett 

första led att diskutera frågan med vår pro Birgitta. 

 

§ 8 Datum för styrelsemöten                                                                                                                      

30 januari         

21 februari         

13 mars           

3 april                               

24 april 

 



 

 

§ 9 Övriga frågor                                                                                                                     

Greenfeeavgifter för 2017. Christer tar fram uppgifter och presenterar för styrelsen 13 mars. 

Till firmatecknare utses ordförande Henrik Olsson, ekonomiansvarig Gunnar Christensson och klubbchef 

Christer Stolpen i förening eller var för sig. 

Diskuterades budget för bankommittén och gränser vid olika inköp.  

 

§ 10 Beslut om utskick av dagens protokoll                                                                                   

Beslutades om att lägga ut dagens protokoll på hemsidan. 

 

§ 11 Avslutning 

Nästa möte onsdagen 18 januari kl 18.00. 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                            Justeras 

 

 

 

Britt Gustafsson                                                           Ulrika Abrahamsson 

Sekreterare 

 

 

 

 

Henrik Olsson 

Ordförande 

 


