
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 3 november 2014 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

Närvarande: Karl-Johan Bonnevier, Martin Engström, Bo Eliasson, Tobias Ekeroth, Lars Backner och Gunilla 

Björkman  

Frånvarande: Leif Haraldson, Jan Bengtson och Ingrid Löf-Dahl 

Adjungerade: inga 

 

1. Mötets öppnande 

Viceordförande KJ hälsade i Leifs frånvaro välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Protokoll från senaste styrelsemötet 

Protokollet från senaste styrelsemötet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Adjungerade föredrar 

Inga adjungerade fanns närvarande. 

 

5. HGDF-aktiviteter 

Tobbe meddelade att Ringenäs kommer att ha runt 10 representanter på kommande ERFA möte.  

 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet. Slutversionen av Spelrättsavtalet hade skickats ut till samtliga styrelseledamöter inför 

styrelsemötet och KJ meddelade att inga synpunkter eller kommentarer som krävde omskrivningar 

inkommit. Styrelsen beslutade att godkänna avtalet givet att Bolaget inte kommer med några sena 

förändringar. 

Bolagsmöte. Mötet med Bolaget planerat till den 16 oktober fick återigen ställas in på kort notis då 

Bolaget inte fick ihop det på sin sida. Tråkigt. Styrelsen uppdrar till Leif att kontakta Bolagets 

Ordförande för att hitta ett nytt datum. 

 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

Tobbe hade inget nytt att meddela. 

 

B) Tävling 

Jan hade meddelat förhinder och ingen avslutande ekonomisk redovisning av tävlingssäsongen 2014 

fanns att presentera på mötet.  

 

C) Elit/Junior 

Martin meddelade att även om fina framgångar på Elit-nivån varit ett roligt kännetecken för den gångna 

säsongen så baseras detta på en fantastisk bredd på Ringenäs. Säsongen 2014 var åter Ringenäs den 

klubb i Halland som hade flest starter på Hallandstouren/Skandiatourerna med 186 starter (upp från 146 

under 2013) för Junior, med Halmstad GK på en andra plats. 

 

E) Dam 

Ingrid hade meddelat förhinder men att Damerna nu avhållit avslutningsmiddag för säsongen. 

 

F) Senior 

Lars meddelade att Seniorverksamheten fortgår och planeringsmöte inför 2015 kommer att ske den 10 

november. 

 

8. Klubbens ekonomi 

Bosse meddelade att Klubbens ekonomi, trots budgetöverskridanda inom Junior och Elitverksamheten, 

ser ganska bra ut även om en hel del avstämningar mot Bolaget vad gäller medlemsavgifter och 

tävlingsverksamheten återstår. Med ledning av tidigare års säsongsavslutningar ekonomiskt så pekar 

prognosen nu mot att underskottet kan begränsas till 30-50 tusen kronor. Osäkerhet återstår dock. Bosse 

har tittat igenom de ekomiska konsekvenserna för 2015 givet det nya spelrättsavtalet och ser goda 

möjligheter att Budgeten 2015 ska kunna balanseras utifrån de ramar som nu sats för Junior och 

Elitverksamheten. 



 

 

9. Kommunikation & Marknad 

Inga frågor förelåg. 

 

10. Övriga frågor 

Det rullande frikortet. Lasse lyfte frågan om att alla i Styrelsen oavsett om man är invald som Ledamot 

eller Suppleant ska kunna komma ifråga för det rullande frikortet som står till styrelsens förfogande. 

Styrelsen såg inga problem med detta utan den historiska policyn att den med längst tid i styrelsen ska 

komma först ifråga oavsett på vilken plats man valts in med beaktande av om man har innehaft kortet 

tidigare. 

Nya husen vid Blå4. Många oroliga medlemmar vad som händer med vår Maskinhall givet att de nya 

husen kommer på plats vid Blå4. Finns det garantier för att inga krav kan ställas från de nya grannarna 

likt de begränsningar som nu finns runt klippstart på sommaren.  

Klubbens arkivfunktion. Lasse lyfte frågan om hur Klubben säkerställer sin verksamhetshistoria. För 

närvarande står många pärmar i Värmerummet nere vid rangen utan tillsyn. Känns olämpligt. Dessutom 

har Lasse en i stort sett komplett samling av den före detta Klubbtidningen som han gärna donerar om 

det finns intresse. Om Värmerummet ska bli ett riktigt Klubbrum kan det vara på sin plats att finna en 

mer permanent lagringslösning där eller på annan av Bolaget anvisad plats. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 8 december klockan 19.00 i Klubbrummet på Ringenäs 

GK, om inget annat meddelas i kallelsen till mötet. Huvudpunkterna blir ekonomisk uppföljning, beslut 

om budgetriktlinjer för 2015 och planering inför kommande årsmöte. 

 

12. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

Halmstad 2014-11-03 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 

 


