
 

 

PROTOKOLL nr 77, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Söndagen den 4 oktober kl. 10.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

Ledamöter 
 
Ordinarie 
Lasse Lindh 
Göran Nilsson ersätter Hans B. Johansson 
Helene Andersson 
Marita Gustafsson ersätter Sarah Königsson 
Stefan Gunnarsson ersätter Kenneth Johansson 
Helena Andreasson 
 
Adjungerande 

Christer Stolpen 
 
  
 
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Marita Gustafsson.  
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

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

Prognosen efter september månad ser positiv ut. 
 
§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 954 varav 804 är aktiva. 

 Johan är kvar i receptionen/shopen ett tag till. 

 Säsongspersonalen på banan har slutat för säsongen. 

 Det är mycket möss i fastigheterna. En offert från Anticimex har inkommit. 
 

§6 Rapport från bankommittén 
Det är röjt mellan hål 11 och 18 samt vid ställplatsen. 

 
§7 Rapport från övriga kommittéer 

 Damkommittén – Det har varit totalt 189 starter på damdagarna i år med 14,5 deltagare i 
snitt per damdag. Två medlemmar har lämnat kommittén och nya har tillkommit. 
Damavslutningen ägde rum den 26 september och 15 damer närvarade. 

 Herrkommittén – Det har varit en ökning med 22 % i antalet startande på herrdagar 2020 
jämfört med samma period 2019. Herravslutningen ägde rum den 3 oktober och 34 herrar 
deltog på tävlingen och 28 närvarade på middagen. 

 Juniorkommittén – Träningen på måndagar är fortfarande igång, nytt beslut tas inför varje 
ny vecka. 



 

 

 
§8 Leader-projektet 

Christer ska ha möte på onsdag med Örjan. Hemsidan ska göras klar och förberedelse för 
avrapportering av projektet ska ske. 

   
§9 Inför vårårsmötet 
 Just nu är det 26 anmälda till mötet. Blir det över 30 anmälda kommer mötet att hållas utomhus.  
  
§10 Uppföljning strategidag 
 Arbetet fortsätter på nästa inbokade strategidag. 
   
§11 Övriga frågor 
 - 
   
§12 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
   
§13 Avslutning 

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 28 oktober kl. 17.30. Eventuellt kan mötet komma att ske 
via Teams eller Zoom. 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
   
   
 
Justeras: 
 
 
 
Lasse Lindh  Marita Gustafsson 
Ordförande 


