
   
 
 
Styrelsemöte 1. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 
 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 18 januari 2016  kl 18:00 
 
Närvarande Merja Forsäng  MF Ordförande             
  Arne Svensson  AS  
  Olaf Henrixon  OH 
  Camilla Jensen                CJ  
  Ingvar Masser  IM          
  Ulrik Lindberg  UL Supp 

  Lotte Mossudd  LM Supp 
                           Anders Eriksson  AE Adj 
        Henning Lundström HL Adj 
  Anders Nejman  AN Adj 

Mikael Samuelsson Revisor 
 
1.  Mötets öppnande 
    Dagens ordförande Merja Forsäng hälsade adjungerade och styrelsens medlemmar välkomna och  
    förklarade mötet öppnat.  

 
2.   Protokollförare och Justeringsman  
     Till att föra dagens protokoll utsågs Camilla Jensen och till justerare valdes Ingvar Masser 
      
3.   Föredragningslistans godkännande 
     Den föreslagna föredragningslistan godkändes.        
      
4.  Utseende av ordinarie ledamot 
     Adjungerad till dagens möte är Henning Lundström, Anders Eriksson, Anders Nejman 

 
5.  Föregående protokoll 
     Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
      
6.  Aktuellt läge och planerade åtgärder 
    
    Banan & Byggnader: Anders;  

- Strömmen har gått 3 ggr sen i Julas. Securitas kommer och skriver lapp om vad som har hänt. Då 
slås larmet ut när strömmen går. Ingen faktura för detta – ingår inte i avtalet.  

- Banan har dom bästa förhållanden då vi har en stark vinter, väldigt tacksamt med kylan och snön – 
hoppas det får ligga kvar.  

- Byggnader och vägar återkommer i februari för tidigt att säga något. Budget för vägen är lagd. 
- Personalläget – Håkan börjar den 20 jan. Anders börjar nästa vecka några dagar sen iväg på 

utbildning. Bengt-Erik börjar i feb. Daniel börjar senare har föräldradagar att ta ut. 
- Får se över i februari personalfrågan då om hur många som behövs inför säsongen. 

 
 
     
 



Kansliet: Henning; 
 

- 14,000 st. scorekort – Digitala 2893 st. (2015)10 öre rabatt om man beställer innan 30 feb. måste 
beställa inför år 2016. Henning beställer 10,000 st 
 

- Måste köpa nya rangebollar. Echo super pro bollar, pris 3:60 boll x 5,100 bollar. Merja kollar 
sponsorer för tvätt.(Mjuk biltvätt heter företaget)  
 

- Offert samt ritning (se dropbox) Infravärme & montering av isolering av bollmaskinen. Pris 24,121 
kr. Inklädnad 32,500 kr inkl. moms. Styrelsen tar med frågan för beslut. 
 

- Volvo IF har önskemål om att köpa en 4xboll alla dagar i veckan pris: 30,000 kr. Styrelsen vill 
lämna förslag att Volvo måste betala 100 kr alt. Betala 45,000 kr. Henning tar en förhandlings 
dialog. HL återkommer till Merja efter samtal imorgon. HL skall även kolla med dom andra 
klubbarna. 
 

- Anticimex är inte ok som provtagare. Vi måste hitta en behörig person som kan göra detta. Anders 
Eriksson tar tag i detta. det gäller oljeavskiljare till fordonstvätten 

 
 

- Boxnet, nytt kassasystem offert. Är integrerat med GIT. Nuvarande Euroshop är inte detta. Hoppar 
vi på detta blir det en engångskostnad på 6000 kr sen 1000 kr/månad fr.o.m. juli om vi vill börja 
jobba med det imorgon. Kolla om det fungera med Swish. Olaf tar hand om detta. 
 

- Boka lektioner via internet. Henning har arbetat med Golflektioner.se har inte så goda vibbar. 
Henning kollar vidare. Ca.300 kr/månad  

 
 

- Telenor uppgradering, Beslut JA från styrelsen att köra med Telenor samt köpa in en Iphone 6 – 
behöver Merjas underskrift på avtalet. 
 

- Medlemsantal totalt tappat 22 medlemmar från 9 nov-1jan. samt 12 full betalda Juniorer. 
 

 
- Ytterligare planer för träning FYS träning. Köra i källaren och konferensrummet. Pris 750 kr 10 

deltagare. Lör-sön mellan kl. 9-12. En dagskurs. Går med ut detta via mail till alla medlemmar.  
 

- Golfhäftet vill köra en tävling ”Golfhäftet Trophy”. Ny tävling under semetergolfveckan. Detta sa 
styrelsen JA till.  

 
    Ekonomi: Olaf; 
. 

- Ekonomiska läget: Likviditeten följer plan. 
- Alla medlemmar som får avgiften krediterad skall dokumenteras så det går att följa orsaken. Henning 

följer upp detta med Carina.  
- Följer upp alla icke betalande av fakturor – Olaf 

 
 
 
7. Besluts-uppföljnings-och diskussionsfrågor 
 - Uppdatering av attest och utanordningsregler – Måste göras, Henning ändrar  namnen och skickas in. IM 
in i Dropbox 
 
- Uppdatering av stadgar – Att vi inte får sälja klubben skall föras in, Henning fixar och in till SGF 
 
- Medlemskap i World of Golf – JA säger styrelsen Vardagar 250 kr helg 350 kr Avvaktar tills nästa 
styrelsemöte  



 
- Boxnet – kassasystem – klart, se ovan 
 
- Bildandet av byggnadskommitté – hur går vi tillväga? Ev. Lennart Sjö, Arne frågar. 
 
- Läget sponsorer – Ingvar – Vi arbetar för fullt möte 19/1 samt nästa vecka med dom stora sponsorerna. 
 
- Läget restaurang 2016 – Olaf – Vi har 3 alternativ,  

• Grönnäs finns som catering,  
• Mr. Johansson, Vill ta det redan nu – är väldigt intresserad. 
• Ibrahim, driver idag restaurangerna på Freeport. Ibrahim vill total renovera gästdelen för 

ca.100,000 kr. Då den är så pass nedgången. 
• Vi beslutar att Mr. Johansson skall träffa Henning och Olaf en gång till för diskussion, Dock ville 

styrelsen att Ibrahim skulle få första förfrågan om han kunde acceptera restaurangen utan någon 
förändring under 2016.  

• Inför år 2017 måste vi ta fram ett nytt koncept där vi involverar kansli samt shop och restaurang i 
ett. m.a.o. vi gör en bättre mötesplats för alla och skapar större gemenskap. 

 
- Läget plan – husvagnsparkering – Camilla – Tar vid nästa möte, snacka med Nissen 
 
- Läget Backa Säteri Golf –Anders – Har fört en diskussion men inget mer. 
 
- Läget bidragsansökan Arvsfonden. Nissen, lovade att börja denna vecka.  
 
- Bidragsansökan till Vinova? Dom behöver info om klubben för att för att främja hälsa. Henning och Merja 
tittar vidare. 
 
- Behov av ”task forces” för medlems ”vård” och marknadsföring.  
 
- Ansvarig för administration av golfvärdar – Lennart Johansson får informera Carina Karlsson; Henning 
frågar först Carina om OK. 
 
- Styrelseseminariet den 9 februari. Allt klart!  
 
 
 
 
 
8. Övriga frågor. 
       

- ”Tomas” gamla rum skall vi sitta i när vi är här och arbetar och inte ute hos Carina. Göras i ordning. 
- Vårens möten måste sättas 23/2, 21/3 (inkl. Kommittéerna kl 18.), 20/4, 25/5, 22/6 
- Ingvar skall tilldela Lotte och Mikael samt Olaf Dropbox 
- Seniorgolfen behöver flytta dag p.g.a. banarbetarna. Flyttas till eventuellt samma dag som 

herrgolfen. Camilla kollar med Tobias. 
- Öppet möte för medlemmar – 17/3 inbjudan går ut till alla. 

 
 9. Nästa möte 
      
Den 23 februari 2016 kl: 18:00 
 
  
 
 
 10. Avslutning 
    



Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 
 
   
 
 
 
 
 Vid protokollet                                       Justeras   

                                                                            
 
 
 Camilla Jensen                                     Merja Forsäng (ordförande)  Ingvar Masser            
  

 
 

      
 
 
 
 
 
    


