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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen den 7 maj 2018. 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Johnny Petersson,  Jan Bengtsson, Bo Eliasson, Peter 
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman, Sofie Widal, Magnus Feldt 
 
Frånvarande: Martin Engström 
 
Adjungerad: Maria Skoglund 
 
 
1: Mötets öppnande 
 
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Föregående protokoll från mötet den 9 april godkändes. 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Sofie Widal. 
 
4: Adjungerad föredrar 
 
Maria  berättade om  kommande ”Golfens dag” den 26 maj mellan klockan 
10.00 och 14.00. 
 
Upplägget blir i princip detsamma som tidigare. D v s anläggningens olika 
verksamheter kommer att visas upp, besökarna får möjlighet att träffa 
klubbens elitspelare och ta del av hur det går till att sköta en golfanläggning 
och vilka maskiner som används. 
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Maria efterlyste ett ökat deltagande från klubbens olika kommitteér och 
hoppades på ett stort deltagande och engagemang. Respektive kommitte´ 
uppmanas kontakta Maria för diskussion om hur deltagandet skall ske. 
 
Inför Golfens dag deltog Ringenäs den 5 maj i en aktivitet på Stora Torg i 
Halmstad tillsammans med Golfarenan och Golfhuvudstaden. Infomaterial 
delades ut till besökare och den som ville fick vara med i en 
puttningstävling där första pris är en hotellövernattning på Ringenäs. 
Pristagaren dras i samband med ”Golfens dag”. 
 
I samanhanget diskuterades också hur klubben marknadsförs och Maria 
berättade att det huvudsakligen sker via hemsidan. 
 
Det starkaste incitamentet för medlemskap är dock personliga kontakter. 
 
Noterades också att antalet medlemmar minskat något. Det huvudsakliga 
skälet till detta är hög ålder som tyvärr inte längre gör det möjligt att spela 
golf. Allmänt konstaterades också att Ringenäs har en något högre 
åldersstruktur än genomsnittsklubben. 
 
Maria nämnde också att antalet medlemmar i dagsläget uppgår till knappt 
2000.   
 
 
5: Aktuella frågor 
 
-Spelrättsavtalet 
 
Tillsammans gjordes en genomgång av aktuellt spelrättsavtal.  
Avtalet har en giltighet av fem år och träffades mellan Ringenäs Golf AB 
och Ringenäs Golfklubb i slutet v 2014. 
 
I avtalet regleras det mesta som rör anläggningen som avgifter, fysiska 
installationer,drift och skötsel, tillgänglighet, tävlingsverksamhet, 
administration och information.  
 
Vid genomgången konstaterades ett behov av att redan nu  justera §3 och 
de avgifter som definieras i bilaga 1 med koppling till nämnda paragraf. 
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Diskuterades också vilka informationskanaler som används och vilken 
information som distribueras och eventuellt bordedistribueras via dessa. 
  
Sofie framförde synpunkten att information om vad som händer på 
spelarsidan borde kommuniceras på ett bättre sätt.  Hur går det för våra 
juniorer, elitspelare och kanske inte minst klubbens spelare som är 
proffesionella. 
 
Sofie fick i uppdrag att öppna upp en diskussion om detta med Maria 
Skoglund och också diskutera hur vi från klubbens sida kan bidra med 
information via aktuella kanaler. 
 
-Budgetgenomgång 
 
Under denna punkt berättade Bo om den ekonomiska verksamheten och 
hur intäkter och kostnader fördelas i en s k resultatredovisning. 
Konstaterade inledningsvis att likviditeten är mycket god och att den 
ingående balansen  2018 uppgår till ca 600 kkr. 
 
På intäktssidan är medlemsavgifter den stora posten med ca 700 kkr. 
Tävlingsverksamheten bidrar också med ca 150 kkr. 
 
På kostnadssidan är anmälnings-och tränaravgifter på juniorsidan en stor 
post med ca 235 kkr. Seriespel och annan tävlingsverksamhet drar också 
en del kostnader i storleksordningen 70 kkr. 
 
Årets verksamhet som beräknas balansera på 995 kkr beräknas ge ett litet 
underskott på ca 48 kkr. 
 
 
6: Klubbens ekonomi 
 
-kassörens rapport 
 
Bo berättade kortfattat om pågående verksamhet med särskilt focus på de 
avräkningar som görs mellan klubben och bolaget. 
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7: Övriga frågor 
 
Peter berättade om pågående inventering och funderingar kring placering 
av pokaler och priser som klubben fått under årens lopp.  Ännu inte 
bestämt var dessa skall placeras men en lösning är på gång. 
 
En tidigare skrivning i ett protokoll har skapat  missförstånd kring vad 
som gäller för lunch vid alternativt träning i anslutning till seriespel. 
Följande gäller 2018 och framåt! Inför kommande säsong bestämmer 
respektive lagkapten i samråd med sitt lag om lunch alternativt träning i 
samband med eller i anslutning till seriespel skall gälla. Alltså antingen 
eller. 
Beslutet meddelas Jan Bengtsson! 
 
Slutligen uppmanade ordföranden styrelsen  att fundera på vilka frågor 
eller utmaningar som är av särskild vikt och behöver lyftas med bolaget. 
De frågor respektive styrelsemedlem vill prioritera mailas övriga i 
styrelsen inom de närmsta två veckorna för att  därefter kunna lyftas vid 
nästa styrelsemöte. 
 
Tanken är att ordföranden och två representanter ur styrelsen träffar 
bolaget i linje med de intentioner som beskrivs i spelrättsavtalet. 
  
 
8:  Nästa möte 
 
Nästa möte blir  den 4 juni.  
 
9:  Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet 
 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGk 


