
 

 

PROTOKOLL nr 53, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 5 november kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter: 
Per Svenhage, ej närvarande vid punkt 15 
Britt Gustafsson 
Helene Andersson 
Gunnar Christensson 
Kenneth Johansson 
Christer Axelsson ersätter Ulrika Abrahamsson 
Glenn Eriksson ersätter Katarina Gip 
 
Adjungerande: 

Christer Stolpen 
Per-Åke Gärdensmo 
Birgitta Hansen 
 
   
§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 gicks igenom och lades till handlingarna. 
                                     
§4 Ekonomi 

Gunnar presenterade förslag till budget 2019. 
Attestordning antogs enligt bifogat underlag. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Antalet medlemmar är 852 st. 

 1 193 gästnätter har bokats. 

 Kontorslokalen i Åmåls centrum är ledig från och med 2019-01-01. 

 Anticimex har varit på klubben och besiktigat omklädningsrum och klubbhus, vissa åtgärder 
behöver vidtas. 

 Länsstyrelsen ska lämna svar i februari angående eventuellt bidrag till ny dörr till 
Jägmästarflygeln. 

 Inbjudan från BDGF har kommit gällande utbildning i de nya golfreglerna 2019. 

 Agendan till höstårsmötet gicks igenom. 

 Den sammanfattande rapporten från Players 1st ska gås igenom till nästa möte. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Greenerna är hålade och dressade. 

 Vintertäckning har påbörjats. 

 Man håller på att se över vilka träd som behöver tas ned, den största orsaken är för att få mer 
ljusinsläpp. 
 



 

 

 
§7 Leaderprojektet 
 Avstämningsmöte med styrgruppen nästa vecka. 
    
§8 Pågående projekt 

- 
 
§9 Rapport från herrkommittén 
 Kommittén har haft ett bra år med ett snitt på 55 startande per herrdag. Några i kommittén 

avgår och några nya är på väg in. 
   
§10 Rapport från oldtimerskommittén 
 Avslutningen hade ca 30 anmälda och prisutdelning efter säsongen skedde. Alla 

kommittéledamöter sitter kvar även 2019. Det har varit något färre starter under 2018 men det 
kan bero på att banan öppnade senare än vanligt på säsongen. 

   
§11 Golfshopen 
 Förhandlingar pågår. 
      
§12 Vision och aktiviteter 
 Varje grupp ska sätta sig tillsammans och gå igenom aktiviteter som sedan tas upp på ett 

styrelsemöte. Per ska skicka ut mer information kring detta.  
   
§13 Forsbacka Open 
 Förslag har kommit in om att arrangera Forsbacka Open 2019. Styrelsen är positiv till tävlingen 

men mer utredning och planering krävs innan styrelsen kan ta beslut om när första tävlingen kan 
arrangeras.  
 

§14 Övriga frågor 

 Vid varje tävling bör det finnas ansvariga för att resultat och bilder rapporteras till tidningen. 
Christer tar upp frågan med Örjan i tävlingskommittén. 

 D70 ska spela 18 hål vid 2019 års KM. 

 Per informerade från BDGF:s årsmöte. 
 

§15 Ny krögare 
 Förhandling med ny krögare pågår. 

 
§16 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 
§17 Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdagen den 29 november kl. 17.00.  
 

 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 



 

 

 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage    Gunnar Christensson 
Ordförande 


