
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: 8 december 2014 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
Närvarande: Leif Haraldson, Jan Bengtson, Karl-Johan Bonnevier, Bo Eliasson, Tobias Ekeroth, Lars Backner 
och Gunilla Björkman  
Frånvarande: Martin Engström och Ingrid Löf-Dahl 
Adjungerade: Göran Tyrsing 
 

1. Mötets öppnande 
Leif hälsade 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 
Göran meddelade att årsavgifterna för 2015 inklusive vidare fakturering av höjda SGF och GIT avgifter 
har skickats ut och borde nå medlemmarna inom kort.  
Antalet medlemmar som sökt utträde inför kommande säsong verkar vara runt normal nivå (50-100) 
även om Göran inte hade några exakta detaljer.  
Inga större arbeten planeras för vintern på banan och en första utvärdering av greenprojektet kommer 
att ske i maj-juni.  
Thomas och Peter har vidtalats att representera bolaget i den kommande samarbeteskommitteen mellan 
Bolaget och Junior/Elitkommitteen och de är informerade om ambition och förutsättningar. 

 
5. HGDF-aktiviteter 

Leif meddelade att HGDFs höstårsmöte avhållits utan större dramatik där Stefan Ågren fått förnyat 
förtroende och HGDF avgiften förblir oförändrade 2015.  
 

6. Klubben gemensamt 
Spelrättsavtalet. Slutversionen av Spelrättsavtalet för 2015-19 har skrivits under av Klubb och Bolag 
och styrelsen beslutade att lägga det till handlingarna. Leif tog på sig att tillse så att en 
medlemsinformation om det nya avtalet skickas ut snarast och KJ lovade att bistå. 
Bolagsmöte. Efter många misslyckade försök lyckades Bolags- och Klubbstyrelserna tillslut få till 
stånd ett möte i mitten på november där gemensamma utmaningar, problem och möjligheter dryftades. 
Klubben fick två uppdrag av Bolaget att återkomma med förslag på hur anslagstavlorna i Klubbhuset 
kan utvecklas från att vara en design detalj till en fungerande informationspunkt samt hur Klubbrummet 
kan utvecklas/uppgraderas. Styrelsen bad Lasse och Janne att koordinera input från de olika 
kommittéerna samt vara bollplanket för att fram det bästa möjliga förslaget. Bosse lyfta frågan om 
hanteringen av medlemmar och Klubben kommer framöver kunna vara betydligt mer involverade i 
detta. Bosse efterfrågade också en bättre information runt varför de medlemmar som lämnar Klubben 
gör det så eventuellt nya frågeställningar och behov kan beaktas. Styrelsen konstaterade att frågan blir 
utmärkt att lyfta med Bolaget för tillkommande styrelsen under våren 2015. 
Årsmöte. Datum spikat till den 11 februari och Leif kommer att tilltala Stefan Ågren om att leda 
förhandlingarna. Styrelsen kom fram till att det är lämpligt att inleda årsmötet med prisutdelningar för 
KM precis som tidigare år och att komplettera detta med en presentation av nya spelrättsavtalet och 
storsatsningen på juniorsidan inför 2015. Deadline för kommittéernas bidrag till Klubbens 
verksamhetsberättelse måste vara Leif tillhanda senast 15 december så att bitarna kommer på plats för 
tryckning och distribution. Leif lovade att tilltala Josa om han kunde assistera med sammansättningen 
av presentationsmaterialet till årsmötet. Inga motioner har till dags dato inkommit. 
Anonyma fuskskrivelsen. Styrelsen mottog tidigare under säsongen en anonym skrivelse där några 
medlemmar utpekas för återkommande fusk. Leif meddelade att som tidigare beslutas lämnat skrivelsen 
till Klubbens regelansvarige som undersökt och följt upp skrivelsen men efter detta beslut att lämna den 
utan vidare åtgärd.  

 
7. Kommittéerna 

A) Utveckling 
Tobbe meddelade att redovisning av mötesverksamhet till Sisu bör ske snarast för bidrag. Blanketter på 
Sisus hemsida och redovisning till hakan.hellberg@sisuutbildarna.se av kommitteeverksamheten.  



 

Ledarguiden är nu klar efter en sittning med Sisu och kommer att skickas in till kommunen. 
Verksamhetsseminarium kommer att avhållas på Tylösands Hotell den 12 februari och Tobbe 
cirkulerar inbjudan till styrelsen. 
 
B) Tävling 
Jan meddelade att ett preliminärt program för 2015 har lagts i samråd med Bolaget. Ringenäsveckan 
förlängs med en dag (söndag till fredag) då två generationstävlingen läggs i anslutning till veckan. 
Sponsor till denna tävling sökes och jämfört med tidigare år faller tyvärr Golfhäften bort men samtidigt 
tillkommer en tävling i samarbete med Tourist Ireland och en Skinktävling i november.  
 
C) Elit/Junior 
Martin hade meddelat förhinder. 
 
E) Dam 
Ingrid hade meddelat förhinder. 
 
F) Senior 
Lars hade inget speciellt att meddela. 

 
8. Klubbens ekonomi 

Bosse meddelade att senaste avstämningen av Klubbens ekonomi nu pekar mot ett underskott på runt 
60 tusen kronor när avstämningar för december kvarstår inklusive avstämning med Bolaget runt 
tävlingsverksamheten och medlemsavräkning för andra halvåret samt decembers normala kostnader. 
Bosse föreslår en ny presentation av budget för att underlätta uppföljning då utvecklingen under 2014 
visat att gamla systemet inte riktigt fungerat och trots att nu säsongen i stort sett är avslutad så återstår 
väl många osäkerhetsmoment. Bosse har tittat igenom de ekomiska konsekvenserna för 2015 givet det 
nya spelrättsavtalet och ser goda möjligheter att Budgeten 2015 som ska presenteras på kommande 
årsmöte ska vara i balans utan behov av medlemsavgiftshöjningar redan i detta skede. Bosse och Leif 
sitter ner och går igenom utestående poster snarast för att säkerställa att inga nya osäkerheter uppstår 
och kommunicerar detta vid behov till övriga styrelsen. 

 
9. Kommunikation & Marknad 

Inga frågor förelåg. 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 

 
11. Nästa möte 

Inget datum för nästa möte bestämdes utan Leif återkommer om behov uppstår när fulla bilden av 
Klubbens ekonomi är klar och/eller motioner inkommer till årsmötet som styrelsen måste behandla. 

 
12. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade alla närvarande för det gångna årets arbete och avslutade säsongens sista 
ordinarie styrelsemöte.  

 
Halmstad 2014-12-08 
Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 
Sekreterare RiGK 
 
 


