
 

 

PROTOKOLL nr 49, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Tisdagen den 11 september kl. 17.45 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter: 
Per Svenhage, punkt 4-15 
Britt Gustafsson, punkt 1-15 
Helene Andersson, punkt 1-15 
Glenn Eriksson ersätter Kenneth Johansson, punkt 1-15 
Ulrika Abrahamsson, punkt 1-15 
Christer Axelsson ersätter Gunnar Christensson, punkt 1-15 
Johanna Stolpen ersätter Katarina Gip, punkt 1-15 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen, punkt 1-15 
Per-Åke Gärdensmo, punkt 4-15 
Birgitta Hansen, punkt 4-15 
Kjell Andersson, punkt 4-15 
Leif Nilsson, punkt 9 
 
   
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Ulrika Abrahamsson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§3 Ny krögare till restaurangen 
 Styrelsen träffade två intressenter som fick presentera sig och sin verksamhetsidé på mötet. 

Styrelsen kommer på ett extra styrelsemöte den 19 september att besluta vem av intressenterna 
man väljer att gå vidare med. Förslag till avtal ska vara klart till mötet. 

  
 De styrelsemedlemmar som deltagit i denna punkt ska lämna synpunkter till Britt senast söndagen 

den 16 september. Britt sammanställer därefter underlagen till det extra styrelsemötet. Styrelsen 
beslutar att även klubbchefen ska delta i gruppen och lämna synpunkter om intressenterna. 

  
 Gunnar ska omgående sammanställa ekonomisk information angående hotellet så att det är tydligt 

hur kostnader och intäkter ser ut.  
    
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
                                     
§5 Ekonomi 

Christer och Gunnar ska till nästa möte ta fram en prognos på 2018 års utfall. 
 

§6 Rapport från kansliet 

 Antalet medlemmar är 852 st. 

 1 193 gästnätter är bokade hittills. 

 Greenfeeintäkterna är lägre än i fjol, till största delen på grund av att greenfeeavgiften varit 
reducerad under en lång tid under säsongen. 



 

 

 Jesper och Julia har slutat för säsongen. Johan Ackerblad är inne på timmar tills att 
receptionen stänger för säsongen. Shopen är preliminärt öppen till och med första helgen i 
oktober. 

 Banpersonalen ges möjlighet att åka på ERFA-träff på Lyckorna den 24 september. 

 Tidsplanen för höstårsmötet har tagits fram. 

 Christer presenterar en rutin för hantering av medlemsavgifter. 
 

§7 Rapport från bankommittén 

 Pelle informerade om att det finns svampangrepp på banan. 

 Oljeläckage på bilar. 

 Greenen på hål 1 är blöt och släpper inte igenom tillräckligt med vatten. 
 

§8 Rapport från fastighetskommittén 
 Kjell Andersson rapporterar om kommitténs arbete. Jägmästarflygeln behöver en ny ytterdörr. Vi 

väntar på svar från Västarvet för att få göra detta och hur den nya dörren ska se ut. Det 
undersöks vilka bidrag som kan sökas. Några skifferplattor på taket behöver bytas ut. Per vill ha 
en prioriteringslista på vad som behöver göras. Listan ska vara klar till styrelsemötet i oktober. 

   
§9 Maskinhallen 
 Leif Nilsson redogör för arbetet med maskinhallen. Förslaget är att bygga en ny anpassad 

verkstad för golfklubbens verksamhet samt att förbättra brandskydd och ventilation i befintlig 
verkstad. Det föreslås bli 156 kvm ny yta samt 150 kvm befintlig yta. Förfrågningsunderlag har 
skickats ut. Fasader ska anpassas så att de passar in vid befintlig byggnad. Två anbud har kommit 
in och båda har lämnat offert enligt förfrågningsunderlaget. Även vatten- och värmeförsörjning 
finns med i planeringen. Nästa steg är att styrelsen ska besluta vilket alternativ som det ska 
arbetas vidare med och ta fram vad som ingår i anbudet. 

   
§10 Rapport från damkommittén 
 Damdagar spelas varje måndag, sista måndagen i varje månad är det par-/lagtävling med fika. 

Kommittén har arrangerat Vårblomman, Nattens drottning, Billerudsmatchen och Bokslaget 
under säsongen. Just nu planerar man för avslutningen. Två damdagar återstår innan 
avslutningen. Man behöver få in fler damer i verksamheten. 

 
§11 Leaderprojektet 
 Projektet har startat upp igen efter sommaren. Birgitta förbereder för att åka på mässa 

tillsammans med Örjan Gustafsson från Årjängs GK. Birgitta behöver fullmakt för att komma in i 
systemet. 

  
§12 Pågående projekt 

Listan gicks igenom och uppdaterades. 
 

§13 Övriga frågor 

 D70 ska i nästa års KM spela 18 hål och inte 9 hål som i år. Glenn tar med sig detta till nästa 
säsong. 

 Strategidag en den 6 oktober – vi uppmanas fundera på vad som fungerar bra och dåligt, vad 
vi vill förändra och vad vår vision ska vara. Dagen arrangeras på Forsbacka och lunch ingår. 
Program kommer inom kort. 

 Uppmuntringsdagen den 7oktober – alla styrelseledamöter bör vara med om det är möjligt. 
Christer ska skicka ut en påminnelse till medlemmarna. 

 Glenn ska ha möte med Dömle Golf den 12 september. 
 



 

 

§14 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 
Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 

 
§15 Avslutning 

Extra styrelsemöte med punkten ”ny krögare till restaurangen” är onsdagen den 19 september kl. 
18.00. 
Nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 15 oktober kl. 18.30.  
 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage    Ulrika Abrahamsson 
Ordförande 


