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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndag den 5 mars 2018. 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Martin Engström, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Peter 
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman, Sofie Widal, Magnus Feldt 
 
Frånvarande: Bo Eliasson 
 
Adjungerade: Maria Skoglund 
 
1: Mötets öppnande 
 
Peter hälsar den nya styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Protokoll från styrelsemötet den 8 januari godkändes. 
 
Under denna punkt aktualiserades också årsmötesprotokollet och det 
konstituerande styrelsemötesprotokollet. Protokoll som justerats i särskild 
ordning. 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johnny 
Petersson. 
 
4: Presentation av styrelsemedlemmar och roller 
 
Under denna punkt gjordes en kort presentation av respektive 
styrelsemedlem. 
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Ett särskilt välkommen till Magnus Feldt som är ny ledamot i styrelsen fr o 
med innevarande verksamhetsår. Dessutom antar Sofie Widal en ny roll 
som ansvarig för Utvecklingskommittén och ersätter där Peter Ljungkvist. 
 
5: Adjungerad föredrar 
 
Maria inledde med en återkoppling från det möte för nya medlemmar som 
förevarit. Endast en ny medlem kom till mötet där bolaget 
representerades av Maria och ”Frasse”.  
Någon representant från klubbstyrelsen var inte inbjuden. 
 
Till nästa möte som genomförs i mars hopas Maria på ett större 
deltagande och att bolag och klubb tillsammans möter de nya 
medlemmarna. 
Maria betonade i sammanhanget vikten av att medlemmar känner sig 
inkluderade i klubben och att vi nog inte är så bra som vi tror.  
”Vi behöver en plan och ett program för hur nya medlemmar tas omhand 
och bemöts”.  
 
Nästa medlemsmöte som är den 25 mars deltar Gunilla Björkman som 
representant för styrelsen tillsammans med Maria och ”Frasse”. 
 
Anna Hvit som går hem för en längre tids tjänstledighet kommer när det 
gäller klubbtävlingsverksamheten att ersättas av Ingela Larsson. 
 
En del administrativa sysslor i samband med tävlingar kommer 
förhoppningsvis att kunna hanteras inom respektive kommitté. 
 
När det gäller tidsbokning berättade Maria att en återgång till 8, 5 minuter 
mellan bollarna blir aktuellt under 4 timmar per dag mellan 09.00 och 
13.00 kommande säsong istället för de 10 minuter som gällde generellt 
under 2017. 
Anledningen till detta är att en analys av 2017 års beläggningsstatistik 
jämfört med tidigare år visar på en minskad beläggningsgrad och därmed 
också minskade intäkter.  
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Peter påtalade att det från klubbens sida uppskattats mycket att ha tio 
minuter mellan bollarna och beklagade starkt att bolaget tvingas göra 
denna förändring.  
 
När det gäller årets säsongsstart är ambitionen fortfarande att kunna 
öppna till påsk även om det i dagsläget ser tveksamt ut. 
 
Slutligen aktualiserades under denna punkt Vision 50/50, ett 
utvecklingsprogram framtaget av Svenska Golfförbundet i samarbete med 
SISU Idrottsutbildarna för ökad jämställdhet och ett mer inkluderande 
Golfsverige. 
Klubben måste ansöka om deltagande och för åren 2018-2019 skall 
ansökan var inne senast den 23 mars. 
För att komma med krävs ett stort engagemang med deltagande av såväl 
tränare som klubbchef, styrelse o s v.   
 
En enad styrelse uttalade sig positivt för ett deltagande i projektet och 
mötet beslutade att respektive kommitté snarast fångar intresset bland 
medlemmarna för att delta. 
Jan Bengtsson fick i uppdrag att sätta ihop en skrivelse som kan användas 
av respektive kommitté för att fånga intresset. 
Beslut togs om att minst två kommittémedlemmar skall anmäla intresse 
för att delta i i programmet. Om så inte blir fallet bedöms intresset som 
litet och någon ansökan kommer inte att göras. 
 
Slutligen aktualiserades behovet av fotografering för att få en uppdaterad 
bild av klubbstyrelsen. 
Maria kontaktar fotograf och återkommer med aktuella tider för 
fotografering 
 
6: Aktuella frågor 
 
-Styrelsens arbetssätt 
 
Peter redovisade sina tankar kring styrelsens arbetssätt och föreslog en 
hel del förändringar mot det tidigare arbetssättet, se bilaga. 
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Ambitionen bör vara att i högre utsträckning fatta beslut i angelägna 
frågor istället för att som tidigare i huvudsak syssla med 
informationsutbyte. 
 
Därför föreslås att den tidigare strukturen på styrelsemötena ändras så att 
informationspunkterna om kommittéernas status tas bort. 
 
Ett ytterligare förslag är att frågor som skall diskuteras på mötet anmäls i 
förväg  till Peter och Claes så att behovet av beredning kan tillgodoses. 
 
Peter  föreslog också att en tydlig struktur över årsarbetet läggs fast och i 
anslutning till detta skall respektive kommitté vid nästa möte redovisa en 
verksamhetsplan för 2018 enligt en gemensam mall som Peter kommer att 
distribuera. 
 
-Hemsidan 
 
Frågan om hemsidans utseende och aktualitet diskuterades. 
Konstaterades att samtidigt som sidan i stort upplevs positivt finns behov 
av att göra en del justeringar och tillägg. 
 Resp. kommitté uppmanas att gå in och studera innehållet. Därefter görs 
eventuell revidering av resp. kommittéordförande tillsammans med Anna 
Hvit 
  
-Förebyggande dopingarbete 
 
Martin berättade om RF och SGF arbete med och ställningstagande i 
dopingfrågor. 
Ett projekt benämnt ”Vaccinera klubben mot doping” ger kunskap och 
förutsättningar för respektive klubb att jobba vidare med frågan. 
Vaccinationen genomförs i fyra steg och  går till så att styrelsen först gör 
ett kunskapstest, i steg två genomförs en diskussion i frågan, i steg tre 
upprättas en handlingsplan och i steg fyra görs en implementering i form 
av information om handlingsplanen till klubbens medlemmar. 
Läs mer via länken www.rf.se/vaccinera. 
 
Beslöts  att styrelsen till nästa möte har genomfört kunskapstestet och att 
Martin presenterar ett förslag till handlingsplan..   

http://www.rf.se/vaccinera
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-Klubbens representant i HGDF 
 
Peter aktualiserade frågan som tas upp på varje årsmöte och handlar om 
”Val av klubbens ombud till HGDF” 
Punkten är enligt Peter irrelevant och bör tas bort från 
föredragningslistan. I dagsläget är det så att klubben har två 
representanter i HGDF, Thomas  Lindström  och Tommy Gustafsson. Och 
det är tillräckligt. 
Beslöts i linje med ordförandens förslag 
 
 
7: Klubbens ekonomi 
 
I kassörens frånvaro utgick punkten. 
 
8: Övriga frågor 
 
Diskuterades styrelsens beslut att i linje med projektet Vision 50/50 
tillskjuta 70 kr under 2018 för en förbättrad toalettstandard på banan.  
Konstaterades att behovet är stort och att det är en fråga som skall 
hanteras inom ramen för Bankommitténs verksamhet. 
 
Diskuterades också hur de s.k. ”Introduktionskort” (2 st) som ger 
möjlighet för styrelsemedlem att spela på andra banor skall användas. 
Ordföranden återkommer med ett förslag på nästa styrelsemöte. 
 
Slutligen lyfte Sofie frågan om den prisutdelning från KM som görs på 
årsmötet. Väldigt få av pristagarna finns representerade på mötet och 
Sofie föreslog att prisutdelningen istället sker i anslutning till KM. 
Något som en enig styrelse höll med om och beslutade i linje med.  
 
 
8:  Nästa möte 
 
Nästa möte blir i  den  9 april och mötet därpå den 7 maj.  
 
9:  Mötets avslutande 
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Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
Vid protokollet 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGk 
 
För Bilaga - Se separat pdf ”Verksamhetsplan och årsagenda RiGK 2018” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


