
   
 

 
Styrelsemöte 6. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 
 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdag den 22 juni 2016 kl 17:00 
 
Närvarande   
                   Merja Forsäng  MF Ordförande  

Arne Svensson  AS Vice Ordförande              
Lotte Mossudd  LM Suppleant 

  Ulrik Lindberg  UL Suppleant 
Anders Eriksson  AE Adj 

        Henning Lundström HL Adj 
  Sigvard Sundelid SS Revisor  
  Anders Nejman  AN Adj  
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Protokollförare och Justeringsman  
Till att föra dagens protokoll utses Lotte Mossudd och till justerare väljs Arne Svensson. 

      
3. Dagordningens godkännande 
Den föreslagna dagordningen godkänns.        

      
4. Utseende av ordinarie ledamot 
Ulrik Lindberg och Lotte Mossudd går in som ordinarie ledamöter. 
Adjungerad till dagens möte är Henning Lundström, Anders Eriksson och Anders Nejman. 
 
5. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
      
6. Aktuellt läge och planerade åtgärder 
    
Banan & Byggnader, Anders:  
- Nästa vecka stickluftas greenerna. Ev rabatt på greenfee.        
- Alla tee 43 är färdiga, men för få skyltar beställdes, resterande kommer troligen i morgon.    
- Läget maskinparken; tidigare avtal maskiner löpte ut 1/6. Teeklippare och bunkerkratta fortsatt 

leasing, restvärde 158 000, 3,75% räntan (450 kr per månad). Kombinerat transportfordon och 
plockare på rangen ska också leasas, 149 000 inkl bur, ränta 1,7%, Anders E har skickat 
avtalsförslaget till Anders Nejman. 

- Bemanning; Rebecka o Niklas som jobbat tidigare somrar sommarjobbar i år också + en 
sommarpraktikant, Isabell. Extrapersonal under SM-veckan. Bengt-Erik slutar 16/9 + frågetecken 
kring Håkan som ska operera höft i höst.   

- Vattenfiltret byttes, prover har tagits och Anders tror att det är okej nu. 
 
Kansliet, Henning: 
- Henning har 16 ungdomar i juniorträning. Juniorer har fakturerats. 
- 20 nybörjare 



- Henning fortsätter med lektioner och gruppträning.  
- Henning semester vecka 30 – 32, Carina ska ha två veckors semester men inte klart när, dock inte 

golfveckan o SM-veckan (vecka 28 – 29). Lisa klarar sig enligt Henning själv om Henning o Carina 
har semester samtidigt. Styrelsens önskan är att Carina och Henning inte är på semester samtidigt. 

- Golfvärdar – Carina har listan.  
- Samarbetet med cafe´/kiosk? Tiderna ska hållas. Carina rapporterar alla avvikelser till Ibrahim. 
- Henning informerar om öppettider under midsommarhelgen. Både Kansliet och café/kiosk stängda 

på midsommardagen. 
 
Ekonomi, Anders N:  
- Kostnaderna är ungefär enligt budget men för lite intäkter.  
- 1078 medlemmar just nu (1069 i mars), ca 100 000 per månaden kommer via autogiron.  
- Ev annons i Alekuriren i augusti om medlemskap resten av året och hela 2017 för att locka nya 

medlemmar.  
 

7. Besluts-, uppföljnings- och diskussionsfrågor 
- Styrelsen ser behov av likviditetstillskott i höst, hur mycket får likviditetsbudgeten visa. Styrelsen 

beslutar att söka kommunal borgen utifrån de behov av investeringar vi har det närmaste året. 
Ansökan skickas i augusti.  

- Vi har läst feedbacken på vår klubb/bana. Negativa kommentarer att vi saknar restaurang och vissa 
att även kiosken var stängd när de besökte banan. Vi måste tydligt på hemsidan informera om att vi 
inte har en riktig restaurang utan bara café-sortiment. Kiosken måste ha öppet fasta tider och dessa 
ska stå på hemsidan. Ev. även hänvisning till restauranger i närheten på hemsidan. Merja talar med 
Ingvar om info på hemsidan.   

- Vi diskuterar lösningar på det ekonomiska läget. Merja, Arne och Anders N börjar titta på detta. 
- Ska vi flytta kansliet och shopen till restaurangbyggnaden och samlokalisera allt? Vad skulle man i 

så fall göra med huset där nuvarande shop o reception är? Vilka fördelar? Intäkter? Ulrik påbörjar en 
utredning.  

- Styrelsen beslutar att klubben framöver ska ta 100 kr greenfee vid Ladys invitation.  
- Önskemål har kommit om resultat- och bokningsskärm kopplat till GITen. Henning har tidigare tagit 

fram offert på detta. Vi tittar på den igen och anser att vi bör skaffa detta om det är rimlig kostnad. I 
så fall höjs helgtävlingsavgifter framöver med 25 kr eller erforderligt belopp. 

- Styrelsen beslutar att ändra tidigare beslut att anställdas respektive får gratis medlemskap. 
- Säsongsplats husvagnsparkeringen 4000 kr + el (1000 kr på plats utan el nedanför backen), Platserna 

är ställplatser. Från 2017 ska detta förtydligas. 
- Var kan vi ställa flaggstängerna? Merja tar upp det med vägföreningen. 
- Anders N rapporterar läget inför SM-veckan. Alla arbetsuppgifter är fördelade och 

funktionärsschema klart. Anders N ska i morgon träffa Ibrahim och lämna förutsättningarna, vad vi 
förväntar oss och rutinen kring betalning. 

- Genomgång ” att göra lista”  
     

8. Höstens mötestider 
Höstens mötestider bestäms till 17/8, 14/9, 12/10 och 16/11. Alla tillfällen kl 18.00.  
12/10 träff med kommittéerna för att diskutera önskemål och behov 2017.  
Budgetförslag sammanställs 16/11.  
Årsmöte preliminärt 8/12. 
 
9. Avslutning 
Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 

 
 

Vid protokollet           Justeras   Ordförande 
                                                                            
 
 
Lotte Mossudd                      Arne Svensson Merja Forsäng 

 



 
 
 
    


