
 

 

PROTOKOLL nr 59, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 18 februari kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

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

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

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

Dagordningen godkändes. 
 

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

- 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Birgitta är uppsagd efter omorganisation för att sänka kostnader i verksamheten. 

 Antalet registrerade medlemmar är just nu 822 varav 674 är aktiva. Juniorer och passiva 
räknas ej med i aktiva. 

 Christer var på verksamhetsseminarium i Karlstad förra veckan. 

 Christer ska åka på utbildningsdagar med GAF den 4-8 mars i Halmstad. 

 Christer har varit på kick-off med Dömle Golf (Golfstore). 

 Demodagar är bokade för säsongen. 

 Angående bergvärmen, vi väntar på tidsplan från Grums rör. 

 Styrelsen beslutar att inte ingå samarbetsavtal med Magic Golf Card under 2019. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Det ser bra ut på banan för tillfället. 

 Avverkningen på banan är på gång. 



 

 

 Personalfrågan för sommaren är löst. 

 Offerter har kommit in på fairway- och greenklippare. Investeringarna finns med i budget 2019. 
Helena undersöker finansiering innan beslut tas. Helena och Kenneth har mandat från styrelsen 
att ta beslutet. 
 

§7 Maskinhall/värmesystem 
 Gruppen som arbetar med maskinhallen och värmesystemet har bred kompetens. Leif Nilsson 

håller just nu på med brandklassning. Byggarbetet är på gång att starta. 
 
§8 Leader-projektet 
 Christer tar över som projektledare och Helena tar hand om ekonomin. Marknadskommittén är 

back-up till Christer. Örjan i Årjäng är kvar och jobbar på i projektet. Arbetet fortgår och ett år är 
kvar i projektet. 

   
§9 Pågående projekt 

Vi går igenom listan.  Lampa och värme på rangen är på gång. 
 
§10 Övriga frågor 

 Kontrakt är skrivet med Kristoffer Karlsson. 

 Ulrika informerade om mötet som medlemskommittén haft med ordförande i dam-, herr-, 
oldtimers-, junior- och marknadskommittéerna. 

 Britt informerade om jubileumsgruppens uppstartsmöte om Forsbackas 50-årsjubileumsfest. 
Förslag på datum är lördagen den 6 juli. Styrelsen beslutade att gruppen ska jobba vidare 
med framarbetat förslag. 

 Utbildningstillfällen för de nya golfreglerna 2019 ska erbjudas för medlemmar. Christer 
pratar med P-O om datum. 

 Det har kommit ett förslag från en medlem om att dam-, herr- och oldtimers ska ha en 
gemensam klubbdag en vecka under året. 

 Bankommittén tittar vidare på om vi ska erbjuda orange tee. Scorekorten behöver i så fall 
ändras. Banan ska slopas om under 2019. 

 Ansvaret ligger fortsatt kvar på herrkommittén att arrangera KM. 

 Öppettiderna i shopen diskuterades. 

 Styrelsens möten i mars och april flyttas till tisdag samma vecka, dvs. 19 mars och 16 april. 
 

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

 
§12 Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdagen den 19 mars kl. 18.00.  
 
Vid protokollet, 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
Justeras: 
 
 
Per Svenhage    Ulrika Abrahamsson 
Ordförande 


