
 

 

PROTOKOLL nr 71, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Onsdagen den 1 april kl. 17.30 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

Ledamöter 
 
Ordinarie 
Lasse Lindh 
Hans B. Johansson 
Helene Andersson 
Sarah Königsson 
Kenneth Johansson 
Peter Kullberg 
Henrik Larsson 
Helena Andreasson 
 
Suppleanter 
Göran Nilsson 
Stefan Gunnarsson 
 
Adjungerande 

Christer Stolpen 
P-O Bengtsson 
  
 
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Hans B. Johansson. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§3 Besök av restaurangen, Rebsve AB 
Rebecca Svenhage och Maria Svenhage berättade om arbetet inför säsongsöppning av 
restaurangen. Köket är renoverat och klart och två nya kockar har anställts. Verksamheten påverkas 
av Corona, till exempel så har många avbokningar gjorts på hotellet under försäsongen men det ser 
än så länge bättre ut senare under säsongen. Anpassningar till Corona har gjorts, till exempel så 
kommer man inte att kunna ha lunchbuffé som planerat utan det blir tallriksservering istället. 
Restaurangen är öppen för samarbeten och aktiviteter. 
 

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

 
Greenvältern är på väg in medan vi får vänta några veckor till på greenklipparen. 
Peter har varit i kontakt med Golfstore och planerad öppning av Forsbackas golfshop är 
långfredagen den 12 april. 

                                      
§5 Ekonomi 

 Årsredovisningen är klar och visar på ett resultat på +531 tkr. 

 Det saknas fortfarande inbetalningar för medlemsavgifter 2020, påminnelse har skickats ut. 
Det finns möjlighet att dela upp sin medlemsavgift om man önskar. 



 

 

§6 Rapport från kansliet 

 Personal för banan och reception/shop är klar. 

 Antalet registrerade medlemmar är 804. 

 Restaurangen är färdigrenoverad. 

 Brandlarmsrevision är gjord, en service kommer att ske den 2 april. 

 Lokaltidningen kommer på besök för att göra ett reportage senare i veckan. 

 Kristofer är på plats och igång med sina kurser. 

 Vi tittade på underhållsplanen för Forsbackas kulturbyggnader. 

 Styrelsen ombeds igen att se över hemsidan och komma med förslag på förbättringar. 

 Henrik åtar sig att vara behjälplig med hemsidan. 
 

§7 Rapport från bankommittén 

 Banan öppnade idag den 1 april och banan är i mycket fint skick. 

 Städdagar har ägt rum med över 60 deltagare. 

 Maskinparken håller på att uppdateras, vi väntar på leveransen av greenvältern och 
greenklipparen. Maskinerna servas bra i den nya maskinhallen. 

 Vildsvinsstaketet är nästan klart. Färisterna är kvar men ska snart läggas på plats. 

 Index är inte uppdaterat på skyltarna vid varje hål än men det kommer att ske så snart 
vädret blir varmare och klistret fastnar. 

 Styrelsen beslutade att köpa in ett svart-vitt scorekort som man kan använda när inte 
receptionen är öppen. 

 Den nya banguiden, Caddee, finns att ladda ner som app till sin telefon. 
 

§8 Rapport från övriga kommittéer 

 Glenn B. Eriksson är behjälplig med sponsorer. 

 Tävlingskommittén saknar fortfarande tävlingsansvariga och medhjälpare till en stor del av 
säsongens tävlingar. 

 Juniorkommittén kommer att ha kick-off på annandag påsk. Träning för äldre juniorer 
startar måndagen den 20 april. Golfkul för yngre juniorer avvaktar tills temperaturen ute 
stiger. 

 Vi avvaktar vidare direktiv från Svenska Golfförbundet om riktlinjer gällande Corona och 
om/när dam-, herr- och oldtimers kan starta upp sina speldagar. Det är viktigt att 
kommittéerna är samsynta. 

   
§9 Leader-projektet 
 Vi har fått beslut om förlängning till den 30 september 2020. 
 
§10 Corona 

 Hur ska klubben agera? 
Forsbacka GK följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet. Nya 
rekommendationer kommer nästan dagligen. Nu avvaktar vi vidare rekommendationer från 
Svenska Golfförbundet som ska publiceras den 3 april. 
 

 Vad har vi gjort och vad ska vi göra? 
Alla bunkerkrattor har tagits in och information har skickats ut till medlemmarna angående hur 
man ska agera på golfbanan. Information ska även sättas upp på tavlorna vid 1:a och 10:e tee. 

 
§11 Vårårsmötet 
 Styrelsen beslutade att skjuta upp vårårsmötet tills omständigheterna tillåter större samlingar. 
 
 



 

 

 
§12 Övriga frågor 

 På grund av Corona avvaktar vi med att ordna buss till juniorerna. 

 Restaurangen sköter numera bokningsschemat till övervåningen på klubbhuset. 
        
§9 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
  
§10 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 29 april kl. 17.30. Eventuellt kommer mötet att ske via 
Teams eller Zoom. Christer skickar ut instruktioner om hur man gör. 

 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
      
 
Justeras: 
 
 
 
Lasse Lindh  Hans B. Johansson 
Ordförande 


