
   
 

 
Styrelsemöte 3. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 
 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 21 mars 2016  kl 18:00 
 
Närvarande Merja Forsäng  MF Ordförande 
  Arne Svensson  AS Vice Ordförande              
  Olaf Henrixon  OH Kassör 
  Camilla Jensen                CJ   Sekreterare 

  Lotte Mossudd  LM Supp 
                           Anders Eriksson  AE Adj 
        Henning Lundström HL Adj 
  Mikael Samuelsson MS Revisor 
          
 
 
 
1.  Mötets öppnande 
    Dagens ordförande Merja Forsäng hälsade adjungerade och styrelsens medlemmar välkomna och  
    förklarar mötet öppnat.  

 
2.   Protokollförare och Justeringsman  
     Till att föra dagens protokoll utsågs Camilla Jensen och till justerare valdes Arne Svensson 
      
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. 
    
 
Anders E: Banan och byggnader 
 

- Gallrat skog bakom 2:an tee. Får betalt av Derome för avverkningen. 
- Håller på med dräneringar. Kostar en del med material och maskiner 
- Vattenfilter, börjar gräva upp för att dra slang. Ale El har varit och kollat så man inte gräver upp 

elkablar. Lev.tid ca.3 veckor på filter. Tagit vatten prov på båda brunnarna.  
-  Panelbyte på gång på Kungsgården med hjälp av tisdagsgruppen 
- Slangen fungerar utmärkt för bolltvätten. Rangen är klar att nyttjas. Fick in 3,500 kr 
- Henning och Anders E ansvarar tillsammans för bollplockning på rangen 
- Banan öppnar inte än, inväntar minst 2 veckor till. Anders bevakar och sköter detta. 
- Offert Mule (bollplockare) Styrelsen säger JA till inköp av denna maskin. Maskinen måste låsas in 

för natten p.g a stöldrisk. 



- Personal inför sommaren är klar.  
- Tee 43 håller på för fullt. Kostnad för material ca.20,000 kr 

 
 
 
 
Henning: Kansliet och träning  
 

- Boxnet är igång 
- Shopen börjar dra igång, kläder på väg in i butiken. Grand opening den 9/4. 
- Bokningsportalen är klar, Henning vill få in förslag från kommittéerna om tider. 

 
 
 
Ekonomi: Olof; 
 
Resultat, utfall mot budget, likviditet, medlemsutveckling- nya/slutade sedan årsskiftet. Antal påminnelser 
och belopp när det gäller icke betalda medlemsfakturor. 

- Måste få tillgång till bankkontona för att kunna följa vår ekonomi och liktviditet. 
- Resultatrapport febr. 2016 visar lägre intäkter och högre kostnader än budget. Beslut hur vi skall 

hantera obetalda medlemsavgifter måste tas  snarast. 
- Vi måste ta fram statistik där vi kan följa medlemsutveckling under en längre period månad för 

månad. Anders Nejman skall kontaktas ang. detta. 
 
 
7. Besluts-uppföljnings-och diskussionsfrågor 
  
- Offert Mule- Klart för inköp 
- Offert tee 43 mattor – Klart för inköp 
- Beslut restaurang 2016.  

• Ibrahim tar 9 ½ och driver  café i restaurangen. Beslut senast måndag den 22/3 
• Magnolia skulle fundera. Skall återkomma den 22/3 med svar 
• Jimmy ihop med Selecta skulle återkomma har möjlighet till catering.  

- Annons Alekuriren (förslag Henning) Alla mailar Merja vad som skall vara med 
- GGF- korten 2016 – klart. Camilla fick SGF kortet 
- Älvängens vårmarknad – skall vi vara med? JA 
- Information om städdag – Städdagen är satt till den 2 april 
- Flaggstänger vid golfbanevägen. Markägarens anspråk.(Olaf) Olaf kollar igen 
- Vardagsmedlemmar och spel på helger under icke säsong. Ja, det får dom 
- Intäkts/kostnadskalkyl kortbetalning på rangen (Henning) Göra en kalkyl måste göras. Kolla 
exemplet från Karlskrona. Arne Kollar 
- Medverkan i kommunens aktivitetskalender 
- Inbjudan till Gullbringa om samarbetsmöjligheter mellan klubbar. Tycker vi låter jättebra. 31/3 
kl.17,00. Anders Eriksson.  
- Från personalmötet – Titta genom Merjas anteckningar 
- Från medlemsmötet -  
- Möte med nya medlemmar den 7 april 
- Års hyra för Husbil/husvagn hela säsongen 4000 kr  men ev. tillägg för el. Merja kollar med 
Anders E om uppskattad el kostnad. 
Aktuell/reviderad rutin och  checklista för sommar jobbare – Henning till Carina 
 

 
 
8. Övriga frågor. 



 
-  GGF:s årsmöte 
- Kommande möten med kommittéerna skall inte planeras till samma tidpunkt som styrelsemöten. 
 
       
9. Nästa möte 
      
Den 20 april kl 18.00 
 
  
 
 
 10. Avslutning 
    
Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 
 
   
 
 
 
 
 Vid protokollet                                       Justeras     Ordförande 

                                                                            
 
 
 Camilla Jensen                                    Arne Svensson   Merja Forsäng      

 
 

      
 
 
 
 
 
    


