
 

 

PROTOKOLL nr 41, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 15 januari kl. 18.15 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter: 
Per Svenhage  
Britt Gustafsson 
Katarina Gip 
Helene Andersson 
Kenneth Johansson 
Ulrika Abrahamsson ersätts av Christer Axelsson  
Gunnar Christensson 
 
Suppleanter: 
Johanna Stolpen 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen 
 
   
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Gunnar Christensson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
  
§3 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
                                     
§4 Ekonomi 

Gunnar gick igenom klubbens ekonomi. 
 
Klubbchefen fick i uppdrag att ta fram rutiner för att kommittéerna ska kunna ansöka om 
aktivitetbidrag via SISU. 

 
§5 Rapport från kansliet 

Antal medlemmar är 855 st. 
 
Medlemsavgifter för 2018 har börjat komma in. 
 
Klubbchef, PRO och Britt Gustafsson åker på verksamhetsseminarium i Karlstad den 21 februari. 
 
Jaktlaget har fått godkännande att skjuta kronhjort på marken.  Omförhandling av jaktarrendet 
ska eventuellt ske. 
 
Stena kommer på besök för att diskutera källsortering. 
 
Sista anmälningsdag för seriespelslag är den 15 februari, klubbchef gör anmälan. Ett herrlag 
startar upp under 2018. 



 

 

 
Klubbchef är på utbildning mellan den29 januari och den 2 februari. 
 
Shopen öppnar preliminärt den 28 mars. 
 
Årsmöte med BDGF är den 18 mars. 
 

§6 Rapport från damkommittén 
 Kommittén planerar vårmöte och hemliga resan. Antalet damer ökade under 2017 på 

damdagarna men det var samma antal starter som föregående år. Snittet ligger på 10-15 
personer/damdag. Under 2017 anordnade kommittén fler olika spelformer på damdagarna. Det 
diskuteras hur man kan locka nya deltagare utan att tappa gamla deltagare. 

  
§7 Pågående projekt 

Listan gicks igenom och projektet ”Maskinhallen” lades till. 
 
Projekten behöver ha slutdatum. 
 
Henrik Olsson behåller sina ärenden. 
 

§8 Maskinhallen 
 Maskinhallen uppfyller inte kraven. Bankommittén anser att det bästa alternativet är att bygga 

en ny maskinhall, ca 10x13 m, mot campingen. Kommittén ska bilda projektgrupp med 
greenkeeper, fastighetskommittén och eventuellt övriga för att gå vidare i frågan. Projektet 
maskinhallen lades till i ”pågående projekt”. 

 
§9 Juridiska nämnden 
 Flyttas till nästkommande möte. 
 
§10 Övriga frågor 
 En fastighetskommitté har bildats. 
 

Information från bankommittén 

 En ny traktor är beställd och man letar efter en begagnad ruffklippare. 

 Man ska göra i ordning den alternativa teen på hål 18, ingen kostnad medförs.  

 Man har kvar att byta ut sanden i bunkern på hål 3 men avvaktar. 

 En trappa upp till gul tee på hål 1 ska byggas. 

 En baninfotavla behövs vid 1:a tee. 

 En ny väg har byggts på hål 10. 

 Röjargänget har röjt vid rangen samt första nio hålen enligt Bosse Engdahls anvisningar. 

 Skog har avverkats och styrelsen beslutar att mera skog ska avverkas. Intäkten ska gå till 
att investera i en ny maskinhall. 

 Viltstängsel ska sättas upp. 
 

 Information från marknadskommittén 

 Man undersöker möjlighet om resa till Nordea Masters för sponsorer och medlemmar. 

 Man försöker få hit en föreläsare. 

 Nyhetsbrev med information från kommittéer till medlemmar ska skickas ut via mail en 
gång i månaden. 

  



 

 

 Verksamhetsplaner ska skrivas per kommitté. Klubbchef får i uppdrag att ta fram riktlinjer. 
   
 Kompendiet från SGF ska läsas igenom till nästa styrelsemöte.  
  
§11 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 
§12 Avslutning 

Nästa möte är måndagen den 19 februari kl. 18.30.   
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage    Gunnar Christensson 
Ordförande  

 
 

 
 
 
 
 
 


