
 

Forsbacka Golfklubb 

Protokoll från styrelsemöte  

onsdagen 30 mars 
Närvarande: Hans B. Johansson, Carina Nylén, Sarah Königsson, digitalt, Katarina Bjerker,  

Göran Nilsson till paragraf 12 , Annika Gip 

Patrik Solhemmer Bankommittéens ordförande §1-3. 
Adjungerade 

Christer Stolpen, Viktor Bjaaland 

Nummer 95/2022 

§1. Mötet öppnades av ordföranden  

 till protokolljusterare valdes Annika Gip jämte ordföranden.  

 

§ 2. Dagordningen fastställdes enligt fört protokoll 

 

§ 3. Bankommittén. 

Patrik Solhemmer hälsades välkommen och föredrog bankommitténs arbete, nu och 

framåt.  

Städdagar 21-24/4 anmälan via GIT kommer att vara möjligt. 

Tee-skyltarna kommer att uppdateras och de kommer att göras i ett material av 

magnetisk gummimatta.  

2:ans och 17:ons vatten kommer att snyggas till och Leif Nilsson tillsammans med 

Bankommittéen har gjort ett jättejobb redan med administration och tillstånd runt 

detta. Särskilt STORT tack till dom.  

På hål 16 kommer arbetet att påbörjas med att flytta fram röd och orange tee, hålet 

kommer att göras 85 meter kortare, det påverkar inte slopen med än med någon 

tiondel. För arbetet med nyanläggning av tee äskar Bankommittén 50.000:-  

Kronhöjning och viss rensning av trädens döda ved kommer också att göras.  

Maskinplanen kräver att traktor byts, oklart vad som ligger i budget, personalen och 

bankommittéen föreslår en New Holland eller en John Deere,  

Man vill helst ha John Deere maskinen, den kostar några hundralappar mer/månad i 

leasing.  

Lusthuset vid 1:ans tee är rivet, det kommer att placeras ett bord där och 

vattenposten kommer omarbetas så den blir en fristående enhet för oss att fylla på 

vatten..  

Två vattentåg är beställda och de kommer förhoppningsvis att levereras enligt 

ordererkännande.  



Bankommittén skulle också vilja få en dialog med styrelsen om en längre plan för 

åtgärder, och gå igenom vilka mandat de har.  

Vi tackar Patrik S för föredragandet och ordförande lovar ringa efter mötet för att 

meddela beslut. Patriks presentation kan läggas ut på teams så övriga kan se hela 

fina ppt filen.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll.  

Protokoll är utsänt och finns på Teams Klubbchef Christer har nu också lämnat 

utdrag ur belastningsregistret.  

Christer sänder en särskild påminnelse till de som är ordförande i respektive 

kommitté. Och vår pro med eventuella medhjälpare skall också rapportera in detta.  

§ 5 Tillsättning av Headgreenkeeper.  

Utsedd arbetsgrupp, klubbchef tillsammans med ledningsgrupp, med vice ordförande 

som ev stöd, har genomfört anställningsintervjuer och har för avsikt att skriva 

anställningskontrakt med vald kandidat för Headgreenkeeper på fredag,1/4. 

Referenserna är goda och personalen är överens om att utvald person har de 

egenskaper som behövs. 

Ordförande, vice ordförande samt sekreterare har haft möte i föregående vecka för 

att uppdatera oss om hur styrelsen ska hantera sitt uppdrag enligt delegation och 

arbetsordning, vår gemensamma tolkning på det mötet var att det är klubbchefen 

som har delegation och personalen har varit de som drivit intervjuer och 

lönediskussioner i enlighet med sitt uppdrag.  

Ordförande och en av ledamöterna motsatte sig helt att given delegation skulle gälla 

och att hävdar att genomfört arbete inte är fullgott. Kandidatens CV stämmer inte 

med efterfrågade egenskaper och utbildningar. 

4 ledamöter uttryckte att förtroendet för klubbchefens och personalens val av 

kandidat, borde vara det som gäller för tillsättningen.  

Då en nyanställd head-greenkeeper måste få respekt och tilltro av ordförande ansåg 

vi att den respekten hade fallit, så styrelsen beslutade att  

- Avbryta tillsättningen av head-greenkeeper. 

- Att uppdra till klubbchef att anställa 2 säsongsanställda grönytearbetare 

för säsongen istället för den lön som budgeterats för tjänst som head-

greenkeeper. 

- Att tjänsten som head-greenkeeper skall utlysas senast i augusti månad 

igen. För tillsättning till 1 januari. 

§ 6  Restauratör REBSVE AB. 

Efter föregående styrelsemöte har ordförande Hans, viceordförande Carina samt  

ledamot Sara  och klubbchef Christer Stolpen träffat företrädare för bolaget som har 

arrendet för restaurangen.  

Det har funnits en oreglerad faktura som slutgiltigt diskuterades i möte med 

restauratören i veckan. Det som inte framgått i tidigare information till nya styrelsen 



är den påverkan på verksamheten med hänsyn till skadedjur och saneringsbehov 

efter vatteskada och upptäckt mögel som påverkat verksamheten i lokalen som hyrs 

ut till arrendator.  

Dokumentation på den påverkan är  

- dels den yttrerenovering inom serveringsytan, som inte givit någon lägre hyra,  

- dels renovering av kylrum 

- samt skadedjurs inflyttning/påverkan, Efter besiktning är åtgärder gjorda utan 

dröjsmål i flygeln.  

 

Restauratören klargjorde på mötet att de i skrivande stund inte har för avsikt att 

skriva nytt avtal med ingång 2023.  

Utifrån rapportering från de som var med på mötet beslutas att  

- Avskriva fakturan i sin helhet som kompensation för den besöks- och 

arbetsmiljö som påverkats negativt pga påkallat fastighetsunderhåll 

under 2021. 

- Att uppdra till ledamot Sara och klubbchef Christer för att i dialog se vad 

som krävs för att vi skall få ett nytt avtal med nuvarande krögare till 

stånd 2023. 

 

§ 7 Styrdokument 

Vid föregående möte rapporterade styrdokument  

Dokumentet skall vara en levande del av vårt arbet och löpande justeras. 

Styrelsen beslutar anta dokumentet befattningsbeskrivning för styrelse, 

personal och kommittéer i sin helhet.  

§ 8 Ekonomi 

Christer föredrog den ekonomiska statusen för föreningen. Vi följer fortsatt väl den 

budget för intäkter och utgifter.  

Vi påverkas av de höga dieselpriserna. Med utbyte av en del gamla maskiner och det 

som är genomfört i vinter så borde sommaren kunna fungera bra. 

Styrelsen tackar för en bra återrapportering. 

 

§ 9 Rapport från kansliet 

 

Öppettider 10-18 måndag till fredag samt lördag och söndag 10-14  

Gruppbokningar påförs 50:e/person för de som det hålls plats för, detta för att få ned 

antalet spärrade tider som bara är preliminärbokade.  

Personal är anställd, även om omtag nu får göras för att få in fler att sköta det gröna 

området, Receptionen har en färdig bemanning.  

Ett särskilt tack för at ni är så snabba på att svara på mail och återkoppla till de 

som söker oss.  



 

§ 10 Kommittéerna 

Rapporter från kommittén läggs på Teams. Fastighetskommittén har klart kylrum och 

duschar. För utemiljön är trappan på altna klar, även offerbrädan på herrgården är 

färdigmålad, Kiosken på 10:an har fått ny panel TACK MOELVEN! , Golfbilsgaraget 

är utbyggt.  

Två nya lindar är beställda till allén 

§ 11 Tävlingsförfrågan från SGF.  

Svenska Golfförbundet förfrågan om att hålla en nationell tävling för de som är påväg 

mot touren har diskuterats vidare sedan förra styrelsemötet.  

Roger Karlsson, som har ett personligt engagemang i tour-arbete h erbjudit sitt att ta 

ansvaret för den tävlingen utan ersättning. Det gäller sensommar 2023 ev 2024.  

Styrelsen beslutar att uppdra till Roger Karlsson att vara kontaktperson 

ansvarig för  arbetet med tävlingen gentemot SGF och planering på klubben, 

samt att klubbchefen och övriga är behjälpliga så långt möjligt.  

§ 13 Handlingsplan önskas för det ideella arbetet, skrivelse är inkommen från Roland 

Jernberg.  

Efter diskussion om vad som beslutats och skrivits tidigare föreslås också ett tillägg 

till befintlig organisation. Klubbchefens roll måste göras tydligare i budget och 

planeringen/samordningen av arbetet från våra viktiga och ideella krafter. Sekreterare 

Katarina utlovar at sända med ett förslag på org. plan till nästa möte.  

§14 Skrivelse från Roland Christiansson om önskad förändring av städdepositionen.  

Frågan skjuts i sin helhet till höstmötet då styrelsen inte har mandat att ändra på ngt 

av de besluten om städdepositionen. 

§ 15 Sms har inkommit från Roland Jernberg  

Det är frågeställning om Teams och protokoll och kallelser.  

Styrelsen beslutar att hänvisa till Teams och det som ligger där, samt att och 

att Viktor kontaktar Roland J och erbjuder en genomgång/utbildning av det 

som ligger där.  

§ 16 Vårmöte 

Inga motioner har inkommit.  

Dagordning som ska mailas ut före den 6/4 skickas till ordförande 

och klubbchef söndag den ¾.  

§ 17 Utbildning  

Säsongsanställd personal ska erbjudas att gå någon av de introutbildningar som 

finns för grönytearbetare. Christer ansvarar för att den planeringen med anmälan blir 

gjort 

Ang SGF:s styrelseutbildning 



Det finns inte något intresse i styrelsen av att genomgå någon gemensam utbildning. 

Var och en får ta eget ansvar för att genomföra sin utbildnign 

§ 18 Beslut utifrån Bankommitténs föredragning på §3 

Styrelsen beslutar att  

- Inköp av John Deere maskinen görs i enlighet med presenterat leasing 

kontrakt.  

- Att anslå extra medel för omarbetning av tee 50.000:-, kanske behövs de 

itne fullt ut förrän 2023.  

- Särskilt möte skall hållas under hösten 2022 för att tillskapa ngn form av 

vård och underhållsplan för bankommittéen att ha som underlag för sin 

framtidsplanering. 

 

§ 19 Ett särskilt Wildcard finns att få ifrån BDGF ,  

Styrelsen tilldelar Roger Karlsson detta kort  

Klubbchef uppdras att sköta det administrativa runt detta.  

 

§ 20 Nästa styrelsemöte är 27/4 17.30-18.30 före årsmötet.  

 

Protokoll fört av  

 

Katarina Bjerker, sekreterare 

 

 

Hans B. Johansson, ordförande.                   Annika Gip, justerare 


