
 

 

PROTOKOLL nr 58, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 14 januari kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter 
Ordinarie:  Suppleanter: 
Per Svenhage  Christer Axelsson 
Glenn B Eriksson Örjan Andersson 
Britt Gustafsson Marita Gustafsson 
Helene Andersson Fredrik Boquist 
Kenneth Johansson Stefan Gunnarsson 
Helena Andreasson 
Gunnar Christensen 
Ulrika Abrahamsson 
 
Adjungerande 

Christer Stolpen 
Birgitta Hansen 
 
 
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Glenn B Eriksson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

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

Klubben har köpt inventarierna i restaurangen och betalningen är gjord. 
Inbetalningar för medlemsavgifter 2019 har börjat komma in. 
Fordran på Leader-projektet ska bokföras på 2018. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Birgitta har semester den 18/2 till och med den 7/4. 

 Pelle har semester och är tillbaka den 8/2. 

 Antalet registrerade medlemmar är just nu 825 st varav 680 är aktiva. 

 670 gästnätter har bokats. Cirka hälften är preliminära då det inte varit klart om det kommer 
en ny restauratör som även ska ta över hotellet. 

 Ordinarie greenfee för 2019 är 500 kr under högsäsong och 420 kr under lågsäsong. 

 Christer ska åka på verksamhetsseminarium i Karlstad den 13 februari. Styrelsemedlemmar 
som är intresserade ska höra av sig till Christer. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Avverkningen av skog har blivit försenad.  Styrelsen beslutar att skog vid hål 3 och 4 ska 
avverkas. Detta enligt förslag från Jörgen Andersson. Våra grannar kommer att avverka sin skog 
och därmed blir vår skog exponerad mot vind. 

 Greenerna på hål 1, 3 och 4 ska vintertäckas. 

 Styrelsen beslutar att Kenneth är ansvarig för bygget och ekonomin kring bygget. 



 

 

 Styrelsen beslutar att Kenneth är ansvarig för upphandlingen kring bygget. 

 Styrelsen beslutar att dela på maskinhallen och värmesystemet till två olika ”projekt”. 
Värmesystemet startar omgående. 
 

§7 Leader-projektet 
 Birgitta sammanfattar år 2018. 
 Leader-projektet har varit på mässa i Oslo i helgen. 
     
§8 Pågående projekt 

Vi går igenom listan. 
 
§9 Restaurangen och hotellet 
 Restauratören har på egen begäran sagt upp avtalet med Forsbacka ett år före avtalstiden löper 

ut. Ny restauratör är klar och Rebecca Svenhage kommer att driva restaurangen och hotellet från 
och med den 1 mars 2019. 

 Inventarierna i restaurangen är köpta och tillhör klubben. 
     
§10 Övriga frågor 

 Helena och Sven har undersökt eventuella bidrag att söka till maskinhallen men det finns 
inte något som passar in. 

 Glenn meddelar att Dömle golf AB är kvar som leverantör även under 2019. Samarbetet 
förstärks och utvecklas. 

 Styrelsen ska presentera förslag till jubileumsfest på vårårsmötet. 

 Medlemskommittén meddelar att en i kommittén har slutat och att man söker en ersättare. 
Kommittén bjuder in dam-, herr-, oldtimers-, junior- och marknadskommittéernas 
ordförande till ett möte den 3/2. 

 Västarna som tagits fram av medlemskommittén för att användas vid aktiviteter, bra om 
kommittéerna sprider informationen om att de finns så att alla vet. 

 Marknadskommittén har tagit fram nytt presentationsmaterial för klubbens 
samarbetspartners. En ny resa till fredagstävlingen på Nordea Masters planeras för klubbens 
medlemmar. Mer information om detta kommer senare. 

 
§11 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
 
§12 Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 18 februari kl. 17.30.  
 
 
Vid protokollet, 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
Justeras: 
 
 
Per Svenhage    Glenn B Eriksson 
Ordförande 


