
 
PROTOKOLL nr 31, fört vid möte 
med styrelsen för FORSBACKA 
GOLFKLUBB 
Måndag 3 april kl.18.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 
 

Ledamöter: 
Henrik Olsson   
Britt Gustafsson 
Katarina Gip     
Per Svenhage  
Ulrika Abrahamsson 
Christer Axelsson suppleant för Gunnar Christensson 
 
Adjungerande: 
Christer Stolpen 
 
Inbjuden: 
Restauratören Annika Dahlberg 
       

 
§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. Restaurang, krögare inbjuden 
Annika hälsas välkommen och informerar om tankarna kring restaurangen. Öppnas i 
slutet på april. Håller på att renovera och fräscha till i restaurangen. Blir buffélunch 
samt en bar med smörgåsar och kaffebröd. Möblerat om och ändrat så det blir ett 
bättre flöde i restaurangen. 
 

§.5 Öppna/avslutade projekt 
Gått igenom listan. Inga avslutade ärenden. 

        

§6. Vända bana/slinga 
Banan öppnade 1 april. Ny dam tee håller på att anläggas hål nr 1, målning av pergolan 
sker lördagen 29 april, start kl.08.00. 
 

§7. Rapport från kansliet 
Medlemmar 819 st., 12 nya i år 
Gästnätter 1153, liten ökning  
SEK 4700 i greenfee intäkt första helgen 
 



 
 
Kassan saldo SEK 1 420 112 
Hotellet städat och klart för att ta emot gäster. 
Jesper står redo att börja jobba när vi öppnar shopen. 
Scorekort och bankort är beställda. 

 
§8. Övriga frågor 
Från bankommittén: 

- Nytt styrsystem till bevattningen är inhandlat  
- Leasat bunkerkratta 
- Letar idag efter begagnad slaghack 
- Gallra ut vid hål 4 samt vid hål 14 och 15. Även mellan hål 11 och 17. Per ber 

Jörgen gallra när det passar. 
Bluesgolf: På gång, haft möte och P-O Bengtsson är tävlingsledare 
 
                

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

 
§10. Avslutning 
 Nästa möte torsdag 27 april kl.17.00 på Forsbacka. Kl.18.00 vårårsmöte samma dag. 
 
 
Vid protokollet   Justeras: 
 
 
 
Katarina Gip    Per Svenhage 
Sekreterare      
 
 
 
Henrik Olsson 
ordförande 

 
 

 
 
 


