
 

 

PROTOKOLL nr 61, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Tisdagen den 16 april kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

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

Per-Åke Gärdensmo 
  
 
§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 

 Gunnar gick igenom siffrorna för 2018. 

 Det är fortfarande en del obetalda medlemsavgifter för 2019. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 826. 

 Banpersonal och lokalvårdare är igång. 

 Johan Ackerblad har börjat arbeta i shopen. 

 Bergvärmen är igång i herrgården och är på gång i Jägmästarflygeln. 

 Shopen är öppen för säsongen. 

 Greenfeeavgiften kommer att vara reducerad till att börja med då två sommargreener ännu 
är stängda. 

 Omslopning av banan kommer att ske senast 31 maj. 
 
 
 



 

 

§6 Rapport från bankommittén 

 Banan öppnar på torsdag den 18 april kl. 13.00 och håller nu på att fixas i ordning.  

 Det råder brist på regn. Bevattningsutrustningen håller på att ses över. 

 Den nya greenklipparen fungerar mycket bra och personalen är nöjd. 

 P-O Bengtsson har gjort ett förslag på nya lokala regler. Styrelsen beslutade att anta förslaget. 

 Städdagarna blev lyckade med en god uppslutning. Vi hade tur med vädret. 
 

§7 Maskinhall/värmesystem 
 Vi gick igenom tidsplanen och uppföljning av ekonomin för bygget av maskinhallen. 
   
§8 Leader-projektet 

Helena rapporterade från mötet i Årjäng i mars. Målsättningen är att skicka in den ekonomiska 
redovisningen under påsk. 

     
§9 Pågående projekt 

 Jubileumsdagen – inbjudan ska skickas ut senast den 31 maj. 

 Vi gick igenom listan.  
 

§10 Vårårsmöte 
 Inga motioner har inkommit. 
   
§11 Övriga frågor 

 Marknadskommittén – regelbundna möten hålls, föreläsning med Marina Sjöberg om kost 
den 2 maj för alla medlemmar och samarbetspartners, resa planeras till Scandinavian 
invitation för sponsorer och medlemmar den 23 augusti. 

 Medlemskommittén – AW-golf ska arrangeras vid två tillfällen under säsongen, Golfens dag 
den 25 maj med frukostgolf och prova-på-golf, jobbar med hur vi tar hand om de som gått 
nybörjarkurs, ska ta kontakt med Kristoffer. 

 Oldtimers – skulle börjat tävla på torsdag men har ställt in då banan ej är riktigt klar, börjar 
istället nästa torsdag, klubbmatch på Billerud den 22 maj, ska försöka ordna matchspel 
under säsongen. 

 Herrkommittén – många nya i kommittén, hemliga resan den 27 april, herrdagar startar den 
23 april, Race to XO döps om till Champions Cup, resultatrapportering i GIT istället för i Excel. 

 Damkommittén – vårmöte i lördags, hemliga resan den 27 april, damdagar startar den 29 
april, vårblomman den 4 maj. 

 Juniorkommittén – har haft kontakt med Kristoffer, startar barn- och juniorträning 
måndagen den 6 maj, golfkul för de allra minsta startar på söndagar när vädret tillåter, 
Kristoffer har bokat in juniorläger, Kristoffer vill vara med på barnens dag den 18 maj, 
Kristoffer har kontaktat skolorna. 

 Shopen – shopen är öppen, årets sortiment har kommit och mer är på väg, utprovning och 
beställning av klubbkläder pågår den 12-26 april, den 23 april är det utprovning för deltagare 
i seriespelslag då även FootJoy kommer till shopen. 

 Handicapjustering har skett för vissa av klubbens medlemmar. 
 

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

  
§13 Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är söndagen den 19 maj kl. 17.00.  
 
 



 

 

 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage   Glenn B Eriksson 
Ordförande 


