
 

 

PROTOKOLL nr 62, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Söndagen den 19 maj kl. 17.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
Ledamöter 
 
Ordinarie: 
Per Svenhage 
Britt Gustafsson 
Helene Andersson 
Kenneth Johansson 
Helena Andreasson 
Gunnar Christensson 
Ulrika Abrahamsson 
 
Suppleanter: 
Christer Axelsson 
Marita Gustafsson 
Stefan Gunnarsson 
 
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 

 Vi håller hittills inom budget för maskinhall och värmesystem. 

 Gunnar gick igenom ekonomin per 30 april. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Det saknas just nu personal i receptionen. 

 Antalet registrerade medlemmar är 835. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Det har varit problem med fairwayklipparen. Pelle bedömer att det fungerar i nuläget men ska 
meddela om/när inköp måste göras. Man ser sig om efter nya klippare. 

 Ventilerna i bevattningssystemet fungerar nu samt att två spridare är lagade. 

 Vintertäckningen av greenerna fungerade bra. 
 

§7 Maskinhall/värmesystem 
 Arbetet går bra och löper på som det ska. 



 

 

   
§8 Leader-projektet 

Christer har varit på möte med styrgruppen. Ekonomin är redovisad och inskickad tom 2018-12-
31. Golfprodukter ska ordnas fram på hemsidan. 

      
§9 Pågående projekt 

 Vi gick igenom listan. 
 

§10 Jubileumsfesten 
 Britt redogjorde för arbetet som pågår. Inbjudan ska skickas ut senast 31 maj. 

Jubileumsutställningen kommer att vara i gamla sädesmagasinet. Bussar till och från Åmål, Säffle, 
Bengtsfors och Ed är klara. Maten är klar. 

   
§11 Övriga frågor 

 Juniorkommittén har kört igång junioträningarna på måndagar och söndagar. Kristofer och 
Jessica har besökt högstadiet. 

 Egen fika efter 9 hål ska intas innan tee på hål 10, ej i restaurangens område utanför 
klubbhuset.  

 Restaurangen kommer att ha en egen hemsida som det kommer att länkas till från 
Forsbackas hemsida. 

 Bankommitten ska titta på förslag till förbättringsarbeten på banan inför 2020. Förslaget ska 
vara klart under hösten 2019. 

 Bankommittén har diskuterat om att eventuellt sätta upp laddstolpar. Ulrika ska undersöka 
hur kommunen har gjort. 

 Det utreds om vi ska ha en webbkamera ut mot banan för att våra medlemmar och gäster 
ska kunna se vädret. 

 Bankommittén ska sätta upp skyltar för att gäster lättare ska hitta från hål 9 till hål 10. 

 Bankommittén ska sätta upp en skylt till badplatsen. 

 Orange tee finns numera på banan. Mätning kommer att ske inom kort. 

 Bankommittén ska sätta upp klockor på rangen, vid övre övningsgreenen samt vid 1:a tee. 
 

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

  
§13 Avslutning 

Nästa styrelsemöte meddelas vid senare tillfälle.  
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare      
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage   Ulrika Abrahamsson 
Ordförande 


