
 

 

PROTOKOLL nr 90, fört vid möte med 
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Onsdagen den 24 november 2021 kl. 18.00 
Lokal: Forsbacka herrgård 

 
 

Ledamöter 
 
Ordinarie 
Lasse Lindh 
Helene Andersson 
Karl-Erik Höög ersätter Peter Kullberg 
Marita Gustafsson ersätter Hans B. Johansson 
Carina Nylén 
Annika Gip 
Göran Nilsson 
 
Suppleanter 
Stefan Gunnarsson 
 
Adjungerande 
Christer Stolpen t.o.m. punkt 6 
Viktor Bjaaland t.o.m. punkt 6 
  
 
§1 Mötets öppnande och val av justeringsman 

Mötet öppnades och till justeringsman valdes Annika Gip. 
 
§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§3 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Vi gick igenom dokumentet 

”Uppdrag på styrelsemöten”. 
  
 En felaktig hade upptäckts i §7 i styrelseprotokoll #89. Det är frysrummet i restaurangen som har 

samma problem som diskrummet hade och behöver åtgärdas. 
                                        
§4 Ekonomi 

Prognosen visar på ca -400 tkr efter avskrivningar. 
 

§5 Rapport från kansliet 

 Antalet registrerade medlemmar är 979 varav 119 är passiva. 

 Greenfeeintäkter har hittills varit 2 031 tkr vilket är drygt 100 tkr mer än för 2020. 
 

§6 Rapport från bankommittén 

 Planer pågår för vinterarbetet. 

 Man planerar för hur man ska jobba på banan 2022; när man ska börja på morgonen, 
schema, information till medlemmar och gäster samt när man ska starta med klipptåg. 

 
  



 

 

§7 Rapport från övriga kommittéer 

 Herrkommittén – Inget att rapportera. 

 Damkommittén – Arrangerade höstmys den 18 november på Dalslands skafferi som blev 
lyckat. 

 Oldtimerskommittén – Inget att rapportera. 

 Juniorkommittén – Inget att rapportera. 

 Fastighetskommittén – Inget att rapportera. 

 Medlemskommittén – Redovisade verksamhetsplan 2022. 

 Tävlingskommittén – Inget att rapportera. 
   
§8 Svar på motion från höstårsmötet 
 Oldtimerskommittén hade inkommit med en motion. De vill att styrelsen ska komma med en 

strategi för ideellt arbete. 
  
 I styrelseprotokoll #84 står att ideellt arbete är ideellt arbete och att ingen betalning ska utgå. 
  
 Kansliet ska skicka ut nyhetsbrev med att-göra-lista enligt fastställd plan om hur man kan bidra 

med ideellt arbete. En tavla med arbetsuppgifter ska finnas i shopen. Städdagar ska finnas vid 
flera tillfällen och annonseras i mycket god tid. 

 
 Styrelsen skrev svar på motionen. 
  
§9 Skriftliga frågor från medlem till höstårsmötet 
 Frågeställningarna finns med i verksamhetsplanen för Forsbacka. 
    
§10 Övriga frågor 

 En kommunikationsplan ska upprättas för Forsbacka. Nyhetsbrev behöver skickas ut både via 
mail och sociala medier. Hemsidan behöver uppdateras, Viktor får i uppdrag att se över den. 

   
§11 Beslut om att skicka ut dagens protokoll 

Det beslutades att skicka ut dagens protokoll. 
   
§12 Avslutning 

Nästa styrelsemöte bestäms av den nya styrelsen. 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Helene Andersson 
     
 
Justeras: 
 
 
Lasse Lindh  Annika Gip 
Ordförande 


