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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen den 11 januari 2016 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Jan Bengtsson, Johnny 
Petersson, Martin Engström, Claes Carlstedt. 
 
Punkten 1.  Susanne Halling 
 
Punkten 4. Tommy Gren 
 
Frånvarande: Peter Ljungkvist, Ingrid Löf-Dahl, Gunilla Björkman 
 
1: Mötets öppnande 
 
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt 
välkommen riktades till nya restaurangchefen Susanne Halling och Tommy 
Gren som representerade bolaget vid dagens möte. 
 
Inledningsvis berättade Susanne om planeringen med att utveckla 
restaurangen. Bl a kommer restaurangen att hållas öppen även vintertid för 
att kunna serva hotell- och konferensgäster men också med ambitionen att 
fungera som en kvarterskrog av rang. 
 
På matsidan kommer också en hel del förändringar att ske samtidigt som 
Susanne betonade vikten av att behålla mycket av den goda kvalitet som 
kännetecknar restaurangen idag.  Bland nyheterna kan nämnas att en a´la 
carte meny är på gång. 
 
På personalsidan kommer en del förändringar att ske. Bl a behövs 
personalförstärkningar för att kunna svara upp mot den utökade 
öppettiden. 
 
Torsdagen den 4 februari är det säsongspremiär med en sedvanligt härlig 
ärtsoppsbuffe´. 
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2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Protokollet från senaste styrelsemötet den 7 december godkändes.  
 
Noterades att Jan Bengtssons namn fallit bort från deltagarförteckningen 
vid föregående möte.  
 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden  Jan Bengtsson 
   
4: Adjungerad föredrar 
 
Tommy Gren informerade om aktuella frågor.  Effekterna av vinterns 
stormar delvis positiva. En hel del träd som försvann i stormen har lett till 
en ljusare och mer tilltalande bana. 
 
Ambitionen är att kunna öppna banan redan till påsk. Detta under 
förutsättning att vädret är sådant att det är möjligt. 
 
Årets städdag planeras att genomföras en vecka tidigare ,d v s omkring 
den 15-18 mars. 
 
Tommy lyfte också frågan om behovet av att rekrytera nya medlemmar  
som ett gemensamt intresse för klubben och bolaget och ser gärna att 
klubben i större utsträckning är behjälplig i detta arbete. 
 
Diskuterades att inrätta en partssammansatt grupp för att mer 
systematiskt arbeta med dessa frågor som också omfattar hur 
banan/anläggningen kan göras ännu mer trivsam och tilltalande för olika 
målgrupper. 
 
Jan-Olof berättade i sammanhanget om ett minskat deltagande av juniorer 
i tävlingsverksamheten. För att vända detta kommer juniorer 
fortsättningsvis att med automatik att anmälas till klubbens 
juniortävlingar och de som inte kan/vill delta får själva avanmäla sig. 
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I och med att dagens värmestuga tas i anspråk för utbildningsverksamhet 
kommer en bod inom några veckor att placeras på lämpligt ställe och 
fungera som värmestuga i avvaktan på en mer långsiktig och permanent 
lösning av frågan. 
 
5: HGDF-aktiviteter 
 

Inget nytt fanns att rapportera. 
 
6: Klubben gemensamt 
 
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget 
 
Två möten mellan klubben och bolaget har förevarit. 
 
Bl a har man tittat på tillgången av tränarresurser och allokeringen av 
dessa. Konstaterades att det kommer att finnas fem tränare kommande 
säsong vilket på ett bra sätt bör tillgodose behovet för såväl elit som 
motionärer. 
 
b. Verksamhetsberättelse   
 

Arbetet med att sammanställa verksamhetsberättelsen pågår för fullt. 
 
Denna kommer inför årsmötet att skickas ut (mailas) med kallelsen 

och dessutom finnas på hemsidan. 
 

c. Årsmöte 
 
Formerna för årsmötet presenterades. Innehåll och upplägg blir i linje med 
föregående år. Platsen i år blir Ringenäs restaurang.  

 
 

7:  Kommittéerna 
 
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik 
  

Inget nytt fanns att rapportera 
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c.Tävlingskommittén    
 
Jan berättade att han den kommande helgen, tillsammans med Tommy 
Gustafsson, deltar i kursen TRL2, en kurs för tävlingsledare.  
 
Tävlingsprogrammet för den kommande säsongen är klart och ser bra ut 
enligt Jan. Någon tävling kommer att flyttas i förhållande till föregående år. 
 
Som smolk i bägaren nämnde Jan svårigheten att finna lagkaptener för 
seriespelets H30 och D30. 
 

d.Elit/Juniorkommittén 
 
Martin konstaterade att föregående år varit bra och att de mål som satts 
upp för elitverksamheten uppnåtts. 
 
e.Damkommittén 
 
Inget nytt fanns att rapportera. 
 
Seniorkommittén 
 
Johnny berättade att MTT-golfen är i full gång med många deltagare även 
denna tid på året. 
 
Informerade också om ett pågående arbete med att integrera kommittens 
hemsida med  klubbens. 

      
 
8: Klubbens ekonomi 

a. Resultatrapport 2015 
 
Bo informerade om ekonomidiskussioner med bolaget som förevarit. 
 
Efter dessa kan konstateras att årets resultat blir i stort sett plus minus 
noll, eller för att vara mer exakt ett litet överskott på 13kkr. 
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b.Budget 2016 
 
Även här konstateras att  2016 års budget i stort överensstämmer med 
föregåene år. 
 
9:  Kommunikation &Marknad 
 
Jan-Olof informerade om planerna på ett veckobrev där samtliga 
intressenter i Ringenäs Golfklubb kan  komma att bidra med material.  

 
10:  Övriga frågor 
 
Bo lyfte frågan om bankommitté och menade att en sådan bör finnas. 
Han har varit i kontakt med några medlemmar som sagt sig kunna ingå i 
en sådan. Förslaget mottogs positivt av styrelsen och arbetet med att  få 
till stånd en ny bankommittee kommer att påbörjas omedelbart. 
 
Jan lyfte ånyo frågan om ”Gräsroten”, ett sätt att genom Svenska Spel få 
intäkter till klubben.  Information har tidigare distribuerats till 
medlemmarna om detta men vad som hänt därefter  råder det osäkerhet 
om. Jan-Olof stämmer av statusen i denna fråga.   

 
12:  Nästa möte  
 
Nästa möte sker i anslutning till årsmötet, d vs den 10 februari.  
. 
13:  Mötets avslutande 
 
Ordföranden  avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl 
genomfört möte . 
 
Vid protokollet 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGk 
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Beslutsmatris från styrelsemötet  

 

  

2015-12-07 

  
 

  Beslut Ansvarig för genomförandet Färdigt senast 

           

  
 

    

 
  

 
    

      

      

      

      

      

      

 
  Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:   

 
  Beslut Ansvarig för genomförandet Ej genomfört pga  

  

 
  

      

      

      

      

      

      

      
 


