
 

 

PROTOKOLL nr 63, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Måndagen den 19 augusti kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

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

 Både maskinhallen och värmesystemet håller budget. 

 Gunnar gick igenom ekonomin per 31 juli. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Johan i shopen är anställd tills att shopen stänger för säsongen. 

 Roland och Fredrik är kvar på banan till och med 30 september. 

 Antalet registrerade medlemmar är 874. 

 39 st har gått nybörjarkurser. 

 Greenfeeintäkterna har avsevärt ökat jämfört med föregående år. 

 Banan har slopeats om och ny slopetabell finns, dock har den inte implementerats än. 

 Innertaket behöver bytas på övervåningen i herrgården samt att taket behöver lagas. 

 Rebecca i restaurangen ska göra en lista över vilken utrustning som behöver uppdateras i 
köket. 

 Färgen på fasaden på herrgården är dålig och en målerifirma ska komma och titta. 



 

 

 Duschrummen i omklädningsrummen behöver ses över. 

 Det var inbrott i shopen i juli då kontanter och priser till Forsbackaveckan stals. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Klubben har fått mycket beröm för banan i år. 

 Några tees ska ses över för att jämnas ut. 

 Det ska tas ner en del träd för ljusinsläpp. 

 Ladugårdens vägg mot driving rangen behöver bytas ut. Styrelsen beslutade om att ha träfasad. 

 Styrelsen godkände bankommitténs förslag om att bygga om greenen på hål 3. 
Ombyggnationen kommer att ske när ekonomiska möjligheter finns. 

 Det finns önskemål om att det ska finnas information på hemsidan om när det är klippning och 
bollplockning på rangen. 
 

§7 Maskinhall/värmesystem 

 Värmen i maskinhallen är klar. 

 Luftvärmepump till omklädningsrummen ska köpas in. 

 Besiktning av maskinhallen ska ske vecka 36. 
   

§8 Leader-projektet 
Leader-projektet har stått still under sommaren. Möten ska nu bokas in. Redovisningsmässigt har 
projektet skötts perfekt och vi har fått in det vi ska utan avdrag. 

       
§9 Pågående projekt 

 - 
    
§10 Övriga frågor 

 Hans Johansson presenterade förslag på tavlor för klubbmästare. Endast vinnarna i stora KM 
ska presenteras på tavlan. 

 Det utreds om vi ska ha en bastuflotte. Byggprogrammet på Herrgårdsskolan i Säffle kan ha 
det som ett projekt på skolan om Forsbacka står för materialet. Christer Stolpen ska kolla 
med kommunen om möjligheterna till att ha en fast bastu i anslutning till de andra 
byggnaderna. 

 En uppmuntringsdag för ideellt arbete kommer att hållas söndagen den 6 oktober. 

 Sponsorgolfen sker lördagen den 7 september. 

 Mötesdagar för styrelsen under hösten: 1 oktober, 29 oktober och 19 november. Mötena 
börjar alltid kl. 17.30. 

 
§11 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
  
§12 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 1 oktober kl. 17.30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vid protokollet, 
 
 
 
Marita Gustafsson 
      
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage   Ulrika Abrahamsson 
Ordförande 


