
 

 

PROTOKOLL nr 45, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Onsdagen den 16 maj kl. 18.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter: 
Per Svenhage  
Britt Gustafsson 
Christer Axelsson ersätter Katarina Gip 
Helene Andersson 
Kenneth Johansson 
Ulrika Abrahamsson  
Gunnar Christensson 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 
Kjell Andersson 
 
   
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Britt Gustafsson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

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

Gunnar rapporterade om klubbens resultat efter april. 
  
§5 Rapport från kansliet 

 Antalet medlemmar är 831 st. 

 998 gästnätter är bokade hittills. 

 Ledningsgruppsmöten har hållits. 

 Delar av styrelsen ska ha möte med restaurangen. 

 En ny lösning med nycklar till alla fastigheter håller på att utformas. 

 En offert väntas angående en vård- och underhållsplan. Bidrag går att söka från 
Länsstyrelsen. 

 Fibern är nära att komma igång. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Greenerna är ojämna och inte i bra skick. Man har vältrat, vattnat, klippt och gödslat. Ettans 
nya green ser bra ut efter ombyggnationen men är inte öppen än. Sedan vårvärmen kom så har 
banan och greenerna tagit sig bra. Positiva förändringar sker varje dag. 

 En robotgräsklippare är på väg till gräsmattan bredvid den övre övningsgreenen. 

 Det finns mycket ogräs som måste bekämpas. 

 Vi avvaktar just nu med skogsavverkningen. 

 Kommittén arbetar vidare på att få fram ett färdigt förslag av ny maskinhall till höstårsmötet. 

 Mycket positiv feedback har kommit in om de nya teeskyltarna. 



 

 

 
§7 Rapport från fastighetskommittén 

 Kommittén har gjort en översyn av fastigheterna. 

 Ladugården är inte i bra skick och skulle behövas åtgärdas. 

 Några takplattor behöver bytas. 
 

§8 Leaderprojektet 
 Skjuts upp till nästa möte. 

 
§9 Pågående projekt 

Listan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§10 Övriga frågor 

 Bolltvättarna är ute på banan. 

 Toaletterna är öppna. 

 Medlemskommittén har köpt in tio röda västar med Forsbackamärke som kan användas vid 
arrangemang så att medlemmar och gäster ska se vilka som är representanter för Forsbacka. 

 Medlemskommittén arrangerar årets första AW-golf fredagen den 25 maj. 

 Det går att ansöka om ett nytt föreningsbidrag från Åmåls kommun. 

 Marknadskommittén har frukostmöte för sponsorer torsdagen den 24 maj. Stefan Larsson 
från Färjestad BK kommer på besök.  
 

§11 Uppvärmningskostnad     
Det är problem med värmen på hotellet. Felsökning har skett och offerter har kommit in. Olika 
lösningar diskuteras i nuläget. 

 
§12 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 
§13 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 13 juni kl. 18.30.  
 

 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage    Britt Gustafsson 
Ordförande 


