
   
 

 
Styrelsemöte 2. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 
 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 23 februari 2016  kl 18:00 
 
Närvarande Merja Forsäng  MF Ordförande 
  Arne Svensson  AS Vice Ordförande              
  Olaf Henrixon  OH 
  Camilla Jensen                CJ   

  Lotte Mossudd  LM Supp 
                           Anders Eriksson  AE Adj 
        Henning Lundström HL Adj 
  Tommy Abrahamsson Valberedning 

Sigvard Sunnilid  Revisor 
        Göran Tilly   
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 Lotte Mossudd 
      
3.   Föredragningslistans godkännande. 
     Den föreslagna föredragningslistan godkändes.        
      
4.  Utseende av ordinarie ledamot. 
     Adjungerad till dagens möte är Henning Lundström, Anders Eriksson.  

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

- Kungsgården. Panelen på en vägg som vätter mot kansliet byts ut och målas därefter. Sponsring av 
materialet på 17,000kr. 

- Rensat runt hål 1 vid dammen mot Frössling 
- Servat alla maskiner och slipat inför säsongen 
- Förslag i form av en gul pinne som markerar en ny tee, 43 har satts upp av banpersonalen. Henning, 

Anders samt Peter kollar.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Kansliet: Henning; 
 

- Fixat en ”to do list” 
- Har tagit fram olika förslag på kurser till våra medlemmar. 
- Boka träning via en s.k. kalender är klart, skall bara få till det på vår hemsida. 
- Ta in en extra tränare för Juniorerna (förslag Lisa), så HL ska kunna fokusera på träning som säljs, 

både till grupper och individuella träningar 
- Slang till tvättning av bollarna. 100 m trädgårdsslang - Camilla tar med Johnny 
- Infravärme 4 st. rektangulära – Camilla tar med Johnny  
- HLR utbildning som Anticimex hålls gratis 
- Telefonsystemet är igång.  
- Styrelseprotokoll m.m. måste bli det bättre koll på. - Merja 
- WOG – Styrelsen tar beslut om att testa 1 år och sen utvärderar. 250 vard. 350 helg 

 
  Ekonomi: Olof; 
 

- Resultat uppföljning 
- Olaf tar fram följande utgiftslista en s.k. Att göra lista med rullande önskemål och ekonomiska 

projekt. 
 
 
 
7. Besluts-uppföljnings-och diskussionsfrågor 
  

- Göran Tilly presenterade en offert ang anslutning till kommunalt vatten. Det tidigare beslutet om 
filter för att tillfredsställa kommunens krav på vattenkvalitét verkställs enligt tidigare erhållen offert. 
Anders E undersöker med kommunen om kostnader mm för att på längre sikt överväga anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp. En separat offert ang. tippning av massor och iordningsställande 
av vägen begärs från Tilly. Anders E kontaktar honom. 

- Medlemskap WOG – klart 
- Boxnet – Olaf. Nytt kassasystem. Beslut JA 
- Infravärme samt vattenslang. Beslut JA. Camilla kollar priser 
- Hemsidan. Beslut till nästa år med ny hemsida. Behåller hemsidan vi har idag år 2016 
- Anders Nejman skall försörja styrelsen med medlemsstatistik . Anders skall få inloggning till GIT 

.Henning ordnar . 
- Läget restaurang – ingen aktör just nu. Inga kockar enligt Mr. Johansson .Ibrahim vill fräscha upp 

matdelen och kommer tillbaka med kostnadsförslag. HL kollar men en i Kungälv. Merja kollar med 
Carina Z (Jonas) Hörs via mailen. Ett Café alternativ kan vara nästa steg  om vi inte får en krögare. 
Olaf pratar med några bekanta om ev. intresse. 

- Läget Plan – Husvagnsparkering. Kostnad ca.80,000 kr. Hitta sponsor. Framtida projekt 
- Läget arvsfonden – Bent Nissen har satt sig in i det hela och inser att det är ett enormt projekt. Det 

behövs resurser samt kontakter i kommun o.s.v. Bent skall kolla med andra klubbar hur de har gjort. 
- Byggnadskommitté – Pratat med Lennart Sjö och han ställer upp. Anders samt någon mer bland 

banarbetarna. 
- Almanacka – Ale GK 30 år Visa bilder från förr och nu samt låta sponsorer ”köpa” en månad och 

göra reklam. Matthias kan gå vidare och kolla priser.  Tommy har bilder till almanackan.  
- Efterlysning av medlemmar (gärna kvinnor) till Banutvecklings- och marknadskommittén. HL 

mailar till medlemmar ang. behovet i Marknadskommitté samt behov av förstärkning till IT-
kommitté. 

- Marknadsföring till Kronogården och Ekbacken i Lödöse? Hur? Vem? Kostar 1,800 kr för en större 
skylt. Kanske räcker med annos i Ale kuriren. 

- Temakväll – mentalträning. Tveksamt om intresse finns . 
- Öppet möte med styrelsen 17 mars – ut med mail. 
- Styrelsen sa NEJ till Greenfee deals 
- Banutvecklingskommittee vill hitta en kvinnlig medlem till kommitteen - Camilla tar med 

damkommittén. 



 
 
 
 
 
 
8. Övriga frågor. 
 

- Artikel Alekuriren 
       
9. Nästa möte 
      
Den 21 mars 2016 kl: 18:00 
 
  
 
 
 10. Avslutning 
    
Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 
 
   
 
 
 
 
 Vid protokollet                                       Justeras   

                                                                            
 
 
 Camilla Jensen                                      Lotte Mossudd                                   

 
 

      
 
 
 
 
 
    


