
 
PROTOKOLL nr 30, fört vid möte 
med styrelsen för FORSBACKA 
GOLFKLUBB 
Måndag 13 mars kl.18.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 
 

Ledamöter: 
Henrik Olsson   
Britt Gustafsson 
Katarina Gip     
Per Svenhage  
Ulrika Abrahamsson 
Gunnar Christensson 
 
Suppleanter: 
Christer Axelsson 
Seth Gustavsson 
Johanna Stolpen 
 
Adjungerande: 
Christer Stolpen 
Jörgen Andersson      

 

 
§1. Mötets öppnande och val av justeringsman 
Mötet öppnades och till justeringsman valdes Per Svenhage. 

 
§2. Fastställande av dagordning 
Godkändes, tillägg på övriga frågor. 

  
§3. Föregående mötesprotokoll   
Inget återstår. 

                                     
§4. Skogsvård 
Jörgen Andersson informerar (är med i bankommittén) om vildsvin och dess 
utbredning. Vildsvin har setts i Ånimskog, Edsleskog och Grums. 
Hur hanterar vi problemet på Forsbacka? Svårt att skjuta av. Räcker med ett lågt 
stängsel med elektricitet. Ha en beredskap så vi snabbt kan sätta upp stängsel.  
 
Jörgen har tagit fram en skogsbruksplan för några år sedan, som behöver uppdateras. 
Jörgen fick i uppdrag att ta fram en gallringsplan och en prioriteringsplan (exempelvis 
behövs gallring vid green hål 4 och 17 för att få in mer ljus). 
 

§.5 Öppna/avslutade projekt 
Gått igenom listan. Stängt: 

• Restauratör 

• Renovering av trapphus och hall i huvudbyggnaden  
        

§6. Vända bana/slinga 



 
Christer varit i kontakt med Garmin om att byta information, avstånd. 
Offerten på tee-skyltar kvarstår. 
Hänvisningsskyltar framtagna. 
Beslut: 12-hålsslinga blir samma hål som 2016 även efter vändningen; 1, 2, 9, 10–18 
 

§7. Rapport från kansliet 
Medlemmar 809 st. 
Gästnätter 1137 st. 
Kassan saldo 1 324 791 kr 
Ta in feriepraktikanter från Åmåls kommun, två 2-veckorsperioder med 4 personer per 
period 
Förslag att bjuda in våra passiva medlemmar (120 st.) till Forsbacka och informera om 
oss och erbjuda dem att bli aktiva medlemmar igen. 

 
§8. Rapport från kommittéerna 
 Medlemskommittéen:  

- Flyttat öppet hus till 20 maj i samband med golfens dag 
- Köra tisdagar i maj för medlemmar med hcp 27-56, kl.18. Utbildning och 

fadderrundor 
- Fredagsgolf/AW-golf, scramble 9 hål, start kl.17 med avslutande middag, 3 gånger 

maj, juni och augusti 
 
Marknadskommittéen (Sven Forsell, Anders Svensson, Christer Stolpen och Britt 
Gustafsson) 

- Möte inplanerat där de går igenom vad vi kan erbjuda våra sponsorer 
 
Damkommittéen: 

- Starta upp med vårmöte, planerat till 8 april 
- Hemlig resa planerad till 22 april 
- Vill få fler att delta på måndagsgolften 
- Nya roliga tävlingsformer (inte bara scrumble) 

 
Juniorkommittéen: 

- Tränar på söndagar 
 

Oldtimerskommittén: 
- Träning i rackethallen 
- Upptaktsmöte i början av april 
- Planerar matchspel under sommaren 
- Planerat varierat spel torsdagar 

 
Bankommittén: 

- Mål att ha en kortsiktig plan och en långsiktig, 3-5 år 
- Röjargänget gjort ett bra arbete 
- Vill ha en tavla där det skrivs upp vad som ska prioriteras vid frivilligt arbete 
- Jobbar nu framför allt med vändning av slinga 

 

§9. Verksamhetsberättelse från kommittéerna   

Vill ha in verksamhetsplaner från kommittéerna för 2016 att bifoga till bokslutet. Lämnas 
in i slutet vecka 11. 



 

 
§10. Övriga frågor 

1. Juniorverksamheten håller sig flytande men utvecklas ingenting. Önskemål att få 
hjälp av Pro:n och planera upp det nu innan säsongen sätter igång. Möte med 
Birgitta, Henrik och Seth för att diskutera. 

2. Inaktuell information på hemsidan; både om styrelsemedlemmar och restaurang. 
Christer uppdaterar. 

3. Golfresa i Birgittas regi. Deltagarna som var med var mycket nöjda. 
4. Sätta upp webbkamera, ett önskemål av medlemmar.  

                
§11. Beslut om att skicka ut dagens protokoll 
Beslut att skicka ut dagens protokoll. 

 
§12. Avslutning 
Nästa möte 3 april, bjuder in restauratören.   
 
Vid protokollet   Justeras: 
 
 
 
Katarina Gip    Per Svenhage 
Sekreterare      
 
 
 
Henrik Olsson 
ordförande 

 
 

 
 


