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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Den ofrivillige ordföranden
Den ofrivillige golfaren känner alla till 
med Lasse Åberg, men den ofrivillige 
ordföranden har ni kanske inte hört talas 
om.
Med anledning av Göran Wessbergs av-
sägelse hamnade jag i hetluften som den 
ofrivillige ordföranden. 
Som vice ordförande fick jag ta på mig 
rollen vilket jag ville eller ej och skall nu 
leda och fördela arbetet i Forsbacka Golf-
klubb fram till nästa val. En hedersvärd 
men ovan och arbetskrävande uppgift. 
Jag ska försöka att göra så gott jag kan 
och med hjälp av goda medarbetare ska vi 
tillsammans ta klubben framåt.
Det är många arbetsuppgifter som ligger 
på styrelsens bord och många är tunga 
och kräver mycket energi. 
Samtidigt som det finns personer som gör 
ett fantastiskt arbete för klubben, så är det 

svårt att hitta fler frivilliga som vill ta på 
sig uppgifter i klubben, en stor post där vi 
i dagsläget har ett problem är ledare och 
medarbetare för juniorkommittén. Där 
behöver vi hitta vägar för att kunna ge 
våra juniorer stöd och utbildning, så att 
dom utvecklas och känner sig väl omhän-
dertagna för att sedan bli kvar i klubben 
för många år framöver.
En golfklubb utan väl fungerande junior-
verksamhet känns inte bra.
Vi får ta upp dessa problem på vårmötet, 
så att vi inte går en dyster framtid till 
mötes. 
Du som har genomförbara förslag som 
kan realiseras omgående vill jag att du 
hör av dig.
Den frivillige medarbetaren sökes av den 
ofrivillige ordförande

Henrik Olsson

Dalslands Skylt & Reklam

DSR
Mellerud Bengtsfors
0530-101 99             0531-101 66

• Skyltar
• Dekaler
• Arbetskläder
• Böcker

• Brodyr
• Bildekor
• Roll-Ups
• Kuvert

• Visitkort
• Profilkläder
• Presentreklam
• Fönsterdekor

• Broschyrer
• Banderoller
...och mycket 
mer!

dsreklam.se
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Golfbana och skog 2016
BANKOMMITTÉN

I den skrivande stunden i mitten av mars 
finns det fortfarande mycket snö på vår 
bana och eventuellt kan det komma mera. 
Vi får hoppas att de sämsta dygnen uteblir.
Förberedelserna för årets övervintring har 
varit många, luftning av både greener och 
fairways, särskilda kanaler har skurits upp 
från lågpunkter på greener med känsliga 
lägen.
Den renoverade 13:e greenen kommer 
denna säsong att erbjuda möjligheter till 
många olika flaggplaceringar, den gamla 
var i stort sett begränsad till två olika 
placeringar.
Bra och tack till alla frivilliga i samband 
med det jobbet!

Arboristerna kom och klättrade, ren-
sade och gallrade de träd som var såpass 
friska att de var värda att satsa på, de tog 
även ned den besvärliga dubbelasken vid 
grillplatsen. Därefter har klubbens egna 
kraftkarlar tagit ned de gamla träd som 
arboristen dömde ut.

Mera frivilligarbete har gjorts av herr 
Jansson som i ur och skur hjälpte till att 
bygga nya landfästen på vår flytbro. Några 
ytterligare finjusteringar när våren visat 
sig på allvar väntar.
Det här året hoppas vi att den gamla 
träbron vid 18:e kan få nya slitbanor och 
räcken.

Beträffande kraftkarlar så har vårt starka 
huggargäng jobbat på även denna vinter, 
en del har säkert sett virkesvältorna uppe 
vid gården – inte dåligt! Betänk sedan allt 
ris och dessutom sly som tagits omhand 
och eldats. En uppskattning ger att gänget 
jobbat ca 800 mantimmar, det är många 
sparade kronor för klubben – eloge!

Hoppas vi möts någon gång under 2016 
på den nygamla bron!

Johnny Kjellin BKO
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KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE

 
 

Medlemmar i 

Forsbacka Golfklubb 
 

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK 
onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00. 

 
Program: Mötesförhandlingar, kaffe. 

 
Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan,  

Forsbacka GK och i klubbtidningen senast en vecka före årsmötet. 
 
 

Föredragningslista: 
 
1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 
justera mötesprotokollet. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)för det senaste 
räkenskapsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 

11. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit styrelsen 
tillhanda före den 10 mars. 

12. Övriga frågor. 

13. Mötets avslut. 

 

Forsbacka Golfklubb 
        
    Sten G Svenhage                                     Helene Andersson 

                         Ordförande                                               Sekreterare 

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK
torsdagen den 28 april 2016 kl. 18.00.

Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan, 
Forsbacka GK och i klubbtidningen senast en vecka före årsmötet.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 
 skall justera mötesprotokollet.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
 räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
 verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 
 respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
11. Fyllnadsval. 
12. Fastställande av stadgar.
13. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit  
 styrelsen tillhanda före den 14 april.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslut.

Forsbacka Golfklubb
       

                        Henrik Olsson                                      Katarina Gip
                        Ordförande                                                Sekreterare
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RESULTATRAPPORT

RESULTATKOMMENTAR

Belopp i Tkr
 Utfall 2015 Föreg. år  Budget 2016 % avvik. föreg år
INTÄKTER    
Medlemsavgifter 2 584 2 659 2 621 -3%
Greenfee 1 239 1 416 1 320 -13%
Övriga bidrag 27 129 0 -79%
Jägmästaren, uthyrning 662 716 700 -8%
Reklam/ Sponsorintäkter 323 269 340 20%
Tränare/Driving range 144 139 155 4%
Fastigheten 52 50 39 4%
Övriga kommittéer 281 211 249 33%
Hyra och övr. intäkter 447 346 415 29%
Summa intäkter 5 759 5 935 5 839 -3%
    
KOSTNADER    
Bana  2 067 1 615 2 178 28%
Kansli 1 060 966 1 038 10%
Klubbgemensamt 617 656 578 -6%
Fastigheten  571 601 640 -5%
Jägmästaren, uthyrning 538 568 460 -5%
Tränare/Driving range 233 311 182 -25%
Marknadskommitten  117 68 90 72%
Övr. Kommittéer  268 169 154 59%
Styrelse  21 18 8 17%
Summa kostnader 5 492 4 972 5 328 10%
     
Finansnetto -28 -52 -40 
    
Resultat före avskrivningar 239 911 471 
Avskrivningar -395 -478 -450 
     
Resultat  -156 433 21 
     
Investeringar 233 649 420 

Resultat 2015
Resultatet för 2015 blev sämre än förväntat. Förklaringen ligger framförallt i svag försäljning i shopen samt 
även extra kostnader till följd av sjukfrånvaro bland ordinarie personal. Även försämring i greenfee intäkterna 
bidrog till det negativa resultatet.

Budget 2016
Budget för 2016 är restriktiv och utan stora marginaler. Arbetet med att stärka intäkterna och att minska kost-
naderna fortsätter. Investeringsnivån ligger i linje med våra avskrivningar, de projekt som planeras att genom-
föras under 2016 är: Maskiner till banskötsel, förbättringar i våra byggnader.

Rolf Andersson
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DAMKOMMITTÉN

Damverksamhet 2016
Damkommittén 2016 representeras av 
Britt Gustafsson, Birgitta Nyqvist, Helene 
Andersson, Johanna Stolpen, Maria Lind-
berg Engberg och Ulrika Sten.

Regelkurs
Säsongen 2016 startade vi redan i början 
av mars med en regelkurs. Vi har samlats 
tre söndagar och fått en genomgång av 
nya och gamla regler under ledning av 
Birgitta Hansen. Det har varit ett stort 
intresse bland damerna att fräscha upp 
sina regelkunskaper.

Vårmöte
Lördagen den 9 april kl 15.00 samlades 
42 damer på Forsbacka för vårmöte och 
mannekänguppvisning. Det bjöds på 
förtäring i form av snittar och dryck. 
Säsongens spelprogram presenterades, 
vår pro Birgitta Hansen berättade om 
olika aktiviteter och lagkaptenerna för 
seriespelslagen presenterades. Damkom-
mittén mannekängade och visade 2016 
års kollektion av golfkläder från shopen 
under ledning av Oliva från Abacus.   

Hemliga resan 
Lördagen den 23 april åker vi damer på 
hemlig resa. Årets resa går till en na-
turskön golfanläggning som av många 
är ansedd som en av Sveriges vackraste 
banor. Under resan kan vi utlova en del 
överraskningar som kommer att belönas. 
Efter tävlingen äter vi gemensam middag 
med prisutdelning. Nytt för i år är att var 
och en har med sig ett pris. Frågan är vem 
som tar hem vandringspriset i år?

Damdagar
Årets damdagar startar måndagen den 25 
april. På våra damdagar, måndagar, kom-
mer vi som vanligt att tävla om Poäng-
jakten och Eclectic. Nytt för i år poäng-
beräkning på Poängjakten. Det innebär 
att 1:an får 12 poäng, 2:an 10 poäng, 3:an 
8 poäng och alla övriga som deltar får 
5 poäng oavsett resultat. Spelsätten blir 
poängbogey, fyra tävlingar med slagspel/
slaggolf, en tävling från blå/röd tee och en 
partävling.  

Vi kommer att fortsätta att spela scram-
bletävlingar sista måndagen i varje 
månad, maj – augusti. Säsongen avslu-
tas lördagen den 24 september med en 
scramble över 18 hål.

Seriespel
Damerna kommer 2016 att delta med fyra 

lag i BDGF:s seriespel, D 30, D 50, D 60, 
D 70 samt ett Elit lag.

Övriga tävlingar
Vårblomman spelas lördagen den 7 maj, 
en scrambletävling med lottade lag. 
Fredagen 
den 17 juni kommer Gunilla att komma i 
”brudstass” och försvara titeln i tävlingen 
”Nattens Drottning”. Missa inte detta 
tillfälle!!!!!!!!!!!
Onsdagen den 10 augusti tar vi emot Bil-
leruds damer för den sedvanliga Billerud-
smatchen.
Bokslaget spelar vi första lördagen i 
september. Då får alla möjlighet att få en 
bra bok att ta med sig hem och läsa när 

höstmörkret smyger sig på.

Vi kommer även i år att ha en match-
spelstävling. Det finns ingen begränsning 
när det gäller deltagarantalet, d.v.s alla 
som vill kan delta. Alla spelar minst två 
matcher.

Damkommittén önskar alla damer, ung 
som gammal, oavsett handikapp, välkom-
na att delta i våra tävlingar och aktiviteter.
Mer information om vår verksamhet 
finner Ni på Damkommitténs hemsida, 
www.forsbacka.se under fliken ”kommit-
téer”. 

Damkommittén
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Herrgolfen startar Tisdag den 26 April, 
och att Herrgolfen även i år kommer att 
ingå i KM helgen likt förra säsongen, 
samma startavgift gäller även i år. Uppläg-
get är det samma som förra året med spel 
från olika tees och blandat PB, Slaggolf 
och Slagtävling.

Herrkommittén hälsar alla välkomna till 
en spännande och kul golfsäsong 2016

Glenn B Eriksson
Ordförande Herrkommittén

HERRKOMMITTÈN

Äntligen står golfsäsongen för dörren och 
vintern ett minne blott.
Lika grym som vinter var förra året, så ser 
det desto bättre ut nu när snön har smält. 
Greenerna är gröna och som det ser ut 
nu, så har vi klaras oss från vinterskador.
I höstas bestämde SGF att vi skulle införa 
nya klassindelningar för Seniorspel.
Forsbacka har anmält följande klasser 
H30, H40, H50 (2 lag), H60, H70, H75, 
D30, D50, D60 och D70.
Förra året vann D70 och H50 sina klasser, 
så nu spänner vi båge till att vinna 3 klas-

ser.(minst)
Vi har också anmält ett Dam och Herr-
lag för Seriespel (för lite bättre spelare). 
Kaptener är Sarah Johansson för dam, 
"Bolla" Jansson och Kenneth Johansson 
för Herrar.
Skulle Ni vilja spela seriespel i nån av 
dessa klasser så kontakta respektive 
kaptener eller Hans B Johansson 070-
6464838.
Eftersom golfsäsongen snart börjar och 
med den tävlingar då det kan behövas ex-
tra hjälp. Vill man hjälpa till vid tävlingar 

så hör av dig till mig, gamla som nya 
intresserade.
Skall vi ha en fungerade tävlingsverksam-
het, så krävs det fler som hjälper till med 
detta.
Jag hoppas att Ni får en trevlig golfsäsong 
och att vi syns vid tävlingarna på en av 
Sveriges 50 bästa golfbanor enligt "Golf 
Digest".

MVH Hans B Johansson
Ansvarig för tävling och serielag 

på Forsbacka Golfklubb

TÄVLING OCH ELIT
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FASTIGHETSKOMMITTÈN

Fastighetskom har under vinterhalvåret 
renoverat den stora salen på övre våning-
en i huvudbyggnaden.
Under säsongen 2016 finns inga större 

projekt inplanerade utan endast mindre 
underhållsarbeten. 

Henrik Olsson

Att marknadsföra Forsbacka Golfklubb är 
enkelt men svårt.
Enkelt att hitta redan frälsta golfnördar, 
men svårt att hitta andra intressenter som 
ser värdet i att synas på en golfklubb.
Att hitta andra gäster än golfare till vårt 
hotell har varit en målsättning och här 
börjar det komma gäster via Booking.
com.
Som vi redan skrivit så måste vi få in över 
hälften av våra intäkter via andra kanaler 
än medlemsavgifter för att få ekonomin i 
balans.
Vi kommer att fortsätta vår marknadsfö-
ring via de etablerade kanaler där golfare 
och andra känner igen varumärket Fors-
backa Golfklubb.
Du som sitter med bra kontakter till 
hugade intressenter hjälp oss att hitta nya 
kanaler för att öka intäkterna.
Vår målsättning är att även 2016 öka 
intäkterna mer än budget.

Marknadskommittén
Sven-Åke Runelid

MARKNADSKOMMITTÈN


