
 

 

PROTOKOLL nr 65, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Tisdagen den 29 oktober kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

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

 Helena gick igenom ekonomin per den 30 september. 

 Vi gick igenom ett utkast till budget 2020. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 872. 

 Antalet gästbokningar är 5 013. 

 Johan i shopen är kvar oktober ut. 

 Vissa renoveringar måste utföras i hotell och restaurang. 

 Ytterdörren till Jägmästarflygeln beräknas vara klar om ett par veckor. 

 Christer och PO Bengtsson har varit på information om det nya världshandicapet. 

 Det ligger som förslag hos BDGF att Forsbacka ska arrangera en större juniortävling nästa 
säsong. 

 Bo Jansson kommer i fortsättningen att lägga merparten av sin arbetstid på fastigheter. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Uppsättning av vildsvinsstängslet pågår. 

 Banan stängs troligtvis på måndag. 
 



 

 

 
§7 Maskinhall/värmesystem 

 Maskinhallen är så gott som klar. Slutbesiktning har skett, dock var inte alla detaljer klara. 

 Besparingen på det nya värmesystemet märks redan. 

 Inom två veckor ska det installeras nytt värmesystem i omklädningsrummen. 
   

§8 Leader-projektet 
Christer har inbokat möte med Örjan på fredag. 

        
§9 Pågående projekt 

 Listorna gicks igenom. 
    
§10 Övriga frågor 

 Av våra medlemmar är ca 120 st passiva och ca 60 st juniorer. 

 Britt redovisade för ett nytt sponsorpaket för juniorverksamheten. 

 Medlemskommittén har utsett vilken medlem som ska få Uppmuntringspriset. Priset 
kommer att delas ut på höstårsmötet. 

 Vi gick igenom inför höstårsmötet. 

 Det saknas medlemmar i flera kommittéer inför 2020. 
 

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

  
§12 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 19 november kl. 17.30.  
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
      
 
Justeras: 
 
 
 
Per Svenhage   Ulrika Abrahamsson 
Ordförande 


