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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: måndagen den 5 november 2018. 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Johnny Petersson, Jan Bengtson, Bo Eliasson, Peter 
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Sofie Widal, Martin Engström, Magnus Feldt 
 
Frånvarande: Gunilla Björkman 
 
Adjungerad: Maria Skoglund, p3 
 
Gäst: Frida Svensson p 1-9 
 
 
1: Mötets öppnande 
 
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt 
välkomnande till Frida Svensson som eventuellt kommer att ta över som 
ordförande i Junior-och Elitkommittén nästa år efter Martin. 

 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
3: Adjungerad föredrar 
 
Maria inleder med att berätta om det omfattande ombyggnadsprojektet 
som just nu pågår på den gula slingan. Förändring som avser såväl antal 
som utseende på bunkrarna. 
Magnus Sunesson, banarkitekt, har besökt anläggningen och kompletterat 
med ytterligare synpunkter på ombyggnationen. 
 
Föreslaget tävlingsprogram för 2019 är nu godkänt av bolaget. 
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Vidare berättade Maria att det på samma sätt som i klubbstyrelsen pågår 
ett intensivt arbete med strategifrågor, verksamhetsplaner och budget. 
 
Maria nämnde också det arbete med att utveckla hemsidan som pågår. 
 
Maria visade också ett material som speglar ett indexerat nöjdhetstal för 
Ringenäs och för ett Halländskt genomsnitt. Trenden sett från 2011 och 
framåt visar en liten minskning av nöjdheten med de Halländska 
anläggningarna under senare år medan trenden för Ringenäs de senaste 
åren visar en ökad nöjdhet.  
 
Maria visade också ett material som speglar trenden på Ringenäs för ett 
antal parametrar som bokning, banans kvalitet, restaurang o s v mellan 
2017 och 2018. Materialet var svårtytt och Maria återkommer med en 
redovisning kommande möte. 
 
Under denna punkt aktualiserade Peter information från det ERFA-möte 
som förevarit i slutet av oktober. 
På ordförandekonferensen, som inte följde traditionellt mönster med 
diskussioner utan SGF tog huvuddelen av tiden för information, pratades 
det en hel del om vädret och den förutvarande sommaren och hur den 
påverkat golfen. 
 
Antalet ronder minskade med 13 procent i landet som helhet i juli jämfört 
med föregående år. Motsvarande siffra för Halland är 5 procent. 
Vilket också påverkade greenfeeintäkterna hos klubbarna.   
I detta sammanhang konstaterade Maria att Ringenäs klarat sig relativt 
bra i jämförelse med andra klubbar. 
 
När det gäller antalet medlemmar så har vi i Sverige en nettominskning på 
7000 medlemmar under året vilket är oroande. Totalt har 50000 personer 
slutat spela golf medan 43000 tillkommit. Tre klubbar har också 
avvecklats. 
 
Alla banor i Halland har omslopats utom Ringenäs. Detta beroende på de 
ombyggnadsarbeten som pågår och kommer att påverka slopen. 
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Nya golfregler införs 2019. Dessa kommer att vara omfattande och kräva 
utbildningsinsatser i många olika sammanhang. Konstaterades att 
Ringenäs har det relativt väl förspänt eftersom den som i Halland kommer 
att hålla i mycket av utbildningen, Tommy Gustafsson, tilhör klubben.    
 
När det gäller området tävling deltog Jan och Anna Hvit. 
 
En juniortävling över 36 hål planeras att förläggas till Ringenäs den 19 
maj. En tävling vi enligt Jan är tveksamma till och gärna avstår alternativt 
flyttar till annat datum i augusti.  
 
Ett förslag om att införa fria golfbilar för spelare i H75 med läkarintyg i 
seriespelet hade varit uppe till diskussion men någon gemensam policy 
mellan Hallandsklubbarna har inte etablerats. Ringenäs kommer dock att 
erbjuda alla spelare i H75 gratis golfbil mot uppvisande av läkarintyg.  
 
 
4: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Föregående protokoll från mötet den 1 oktober godkändes. 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Martin 
Engström. 
 
 
5: Aktuella frågor 
 
-Rapport från ERFA-mötena 
 
Peter berättade att miljöfrågorna fått en framträdande plats på mötet. 
 
Om en JMI tävling skall genomföras nästa år bör den snabbast möjligt 
planeras och lämplig tidpunkt i juni väljas. 
 
När det gäller åldersseriespel och prispengar har de lag som placerat sig 
fått 10 000 av förbundet. Bestämdes att dessa pengar även fortsättningsvis 
används till förtäring till de spelare som vunnit dem. 
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När det gäller seriespel 2019 kommer 9 seriespelstävlingar att 
genomföras på Ringenäs under året.   
 
 
-Statusrapport från 50/50-projektet  
 
Tre klubbar i Halland deltar i projektet. För Ringenäs del pågår arbetet 
med att inhämta det material Golfförbundet tagit fram och att i anslutning 
till nästa års verksamhetsplan försöka konkretisera några åtgärder i linje 
med projektets inriktning och mål. 
 
-Verksamhetsplan-budget-och verksamhetsplanering 
 
Peter redovisade översiktligt hur planeringsprocessen ser ut med 
verksamhetsplanering och budget. 
 
Inledningsvis bestämdes också datum för årsmötet 2019. Aktuellt 
datum är den 6 februari klockan 19.00. 
 
Förslagsvis bjuds Claes Björklund från SGF in för att prata vision 50/50, 
Micke för att prata bana och någon från bolaget som kan berätta om 
kommande utbyggnadsplaner som eventuellt SPA mm. 
 
I sammanhanget aktualiserades också frågan om årets julbord som sker 
den 1 december kl. 18.00. Anmälan om deltagande skall göras snarast till 
Jan Bengtsson. 
 
När det gäller 2019 års verksamhetsplan och budget vill Peter att 
respektive kommitté till den 20/11 till honom redovisar ett 
översiktligt förslag till plan. Detta för att på nästa styrelsemöte kunna 
diskutera 2019 års verksamhet. 
Peter kommer att efter dagens möte skicka ut ett underlag som hjälp i det 
arbetet. 
 
Viktigt också i sammanhanget att försöka tänka utanför boxen och få 
med ett eller flera konkreta förslag med koppling till vision 50/50. 
 
-Frågor inför mötet med ägarna 
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Dikuterades vilka frågor som lämpligen aktualiseras vid kommande möte 
med ägarna. Återkom till Peter med punkter att ta upp. 
 
 
6: Klubbens ekonomi 
 
-kassörens rapport 
 
Bo redovisade inledningsvis årets verksamhet fördelat på intäkter och 
kostnader. 
Intäkterna t o m 31 oktober uppgår till 915 kkr och kostnaderna till 800 
kkr innebärande ett överskott på 115 kkr årets första tio månader. Då 
resten av året erfarenhetsmässigt ger ett överskott torde helårsresultatet 
hamna på ca 200 kkr plus. 
 
De likvida tillgångarna den 31 oktober uppgick till 687 kkr.  
 
 
7: Övriga frågor 
 
Jan informerade om ett fortsatt utbyte med Allerums Golfklubb i Skåne. 
Under del av 2019, juni, september och oktober kommer Ringenäs 
medlemmar att kunna spela på Allerum för 250 kr. 
 
Jan efterlyste i sammanhanget också en förhoppning om deltagande från 
klubbens juniorsida i den regelutbildning som genomförs den 24-25 
november. 
 
 
8:  Nästa möte 
 
Nästa möte är den 3 december. 
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9:  Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGK 


