
   
 

 
Styrelsemöte 9. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 

 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdag den 19 oktober 2016 kl 18:00 

 
Närvarande   

                   Merja Forsäng  MF Ordförande  

Arne Svensson  AS Vice Ordförande  

Camilla Jensen  CJ 

Lotte Mossudd  LM             

        Henning Lundström HL Adj 

Anders Eriksson AE Adj 

  Eva Eliasson  EE Valberedning 

   

   
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 
2. Protokollförare och Justeringsman  

Till att föra dagens protokoll utses Camilla Jensen och till justerare väljs Lotte Mossudd. 

      
3. Dagordningens godkännande 

Den föreslagna dagordningen godkänns.        

      
4. Utseende av ordinarie ledamot 

       Lotte Mossudd.  

 

5. Föregående protokoll. 
Genomgång av föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.  

      

6. Aktuellt läge och planerade åtgärder 

    

Banan & Byggnader, Anders:  

 

- Banan är fortfarande väldigt bra. Reducerad greenfee med 100 kr från den 17/10 

- Fortsätter att sköta banan som vanligt 

- Måndag nästa vecka tas nytt beslut hur banan skall skötas vidare. 

- Bilar får köras fram till söndag den 16/10 

- Lilljan gått hem, Jari kör bunkrar, Håkan, Anders, Bengt-Erik reparerar maskiner m.m. 

- Banutvecklingsgruppen har möte nästa vecka. Planering om att lägga om banan. 

- 16 tee skall renoveras – den har prio 1. 

- Beslut om att flytta jordmassor från Tilly till oss. Tills nästa styrelsemöte. Merja, Anders E.  

- Börjat ta in offerter för att leasa nya golfbilar. Har tagit in från 3 olika leverantörer. 

- Offerter på ruffklippare, tas också in från 3 olika leverantörer. 

 

 

 

 



 

 

Kansliet, Henning: 

 

- Flytta kansliet till restaurangen, finns massa olika förlag. Toppalternativ är ett från Benny. En ca. 

kostnad på 500 tkr.  

- Vad är Bennys minimum krav på antal medlemmars goda vilja?  

- Henning, går ut med en förfrågan till medlemmar om dom vill lägga en extra peng till restaurangen.  

- Ta fram mer exakt kostnad för att göra detta utan medlemmarnas goda vilja. 

 

 

Ekonomi, Anders N 

 

- Likviditet än så länge, bättre än förra året. 

- Antal medlemmar totalt: 1100 st. 

 
 

7. Besluts-, uppföljnings- och diskussionsfrågor 

 

-   Friskvårdsbidrag för golfen. Vad gäller? Vad gör vi på Ale GK? Vem kan ta hand om detta? 

  Det vi kan göra är att annonsera, men vi väntar tills årsskiftet. 

 

- - Intresse för Yoga under vintern? Mail till medlemmar ang. intresse. 

  Annika Olsson får gå ut med kurstillfällen och kostnad m.m. 

 

- - Policy betr. icke avbokade tider. Camilla bereder underlag 

  Har inte fått något mer än det Merja har fått. 

 

- - Policy betr. medlemmar som har betalat medlemsavgiften men pga. sjukdom inte kan spela     

under större delen av säsongen. Camilla bereder underlag 

 Har inte fått något mer än det Merja har fått. 

 

- - Information om ansökan om lån till Ale GK från Ale kommun Merja 

  Merja har lämnat detta till kommunen vill låna 1,5 mk betala av på 20 år 

 

- - Information från mötet med Plusklubbar Anders N 

  Sades inte så mycket. Alla verkade nöjda förutom Stora Lundby. Mer info efter november. 

 

- - Information om mötet Blue Ribbon. Merja 

Är en förening som bildats för att sälja Göta Älvdalen. En slags turistbyrå. Syftet är att 

marknadsföra. 

 

- - Enkätresultat som underlag till budgetprocessen. Sammanställning i dropbox under 

”kommittéer – medlem”. Alla 

   

- - Aktivitets-och tidplan för budgetprocessen. Anders N 
   

 

8. Övriga frågor 

 

- Datum för årsmöte, Henning bokar tid. 8/12 kl: 18  

 

9. Nästa möte 

- Den kl. 16 november 18.00 

 



10. Avslutning 

-  Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 
 

 

 

 

 

Vid protokollet           Justeras   Ordförande 

                                                                            

 

 

Camilla Jensen                      Lotte Mossudd Merja Forsäng 

 

 

 

 

   

  


