
 
PROTOKOLL nr 34, fört vid möte 
med styrelsen för FORSBACKA 
GOLFKLUBB 
Onsdag 26 juni kl.18.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 
 

Ledamöter: 
Henrik Olsson   
Britt Gustafsson 
Katarina Gip     
Per Svenhage  
Ulrika Abrahamsson 
Gunnar Christensson 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen 
 
   

§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   
Två feriearbetare ska vara här i fyra veckor. 
Fiber trådlöst i shopen och övriga anläggingen på g 
Medlemsenkät ligger ute på hotellet 
Mejl, enkätundersökning, kommer att skickas ut till utvalda gäster 
                                     

§.4 Öppna/avslutade projekt 
Gått igenom listan.   
 

§5. Personal 
Bo Jansson är provanställd  på 6 månader fr.o.m. 2017-06-26. Välkommen Bolla!     
  

§6. Rapport från kansliet 
Medlemmar 855 st. (ökning med 44 st. sedan i fjol) 
Ca 50 med på nybörjarkurs, uppskattningsvis har ca 15 av dessa blivit medlemmar 
Gästnätter 1433 st. bokade, 32% beläggning   
Ca SEK 312 692 i greenfee intäkt  
Shopen: Julia och Jesper i gång 
Christer semester V.27-28 
Rapport från Gunnar C ekonomin. Inga konstigheter utan det ser bra ut. Lägga till 
tävlingskommittén som en egen post (som marknadskommittén). 

 
§7. Övriga frågor 

- 50 st. nybörjare är utbildade av Birgitta. Hur tar vi hand om dem nu? Hur går vi 
vidare?   Se till att det finns faddrar som kan gå med ut. Ligger på alla 



 
kommittéers ansvar och kansliet. Tillsätta en ”fadderansvarig” alt. att vår PRO 
får ansvar att hålla i verksamheten. Söka en fadderansvarig på hemsidan och 
samla upp alla intressenter där. Stäm av med Birgitta så att hon är med på 
tåget. 

- Möte med marknadskommittén. Vad ska vi ha för policy för ideellt arbete? Vi får 
diskutera detta till nästa år. Som det är nu är det lite olika för olika insatser. 

- Tävling för kommunanställda – önskemål 1 september. 
- Teeklipparen har gått sönder. Använder greenklipparen och försöker laga en 

gammal teeklippare med delar. 
- Shoppens öppettider är ifrågasatta. Svårt för greenfeegäster som kommer 

senare på eftermiddagen/kvällen. 
 

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

 
§9. Avslutning 
Nästa möte onsdag 9 augusti kl.18.00.   
 
 
Vid protokollet   Justeras: 
 
 
 
Katarina Gip    Per Svenhage 
Sekreterare      
 
 
 
Henrik Olsson 
ordförande 

 
 

 
 
 
 
 
 


