
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen 6 Maj 2019 

Plats: Ringenäs golfklubb 

 

Närvarande; 

 Carina Johansson, Gunnar Nilsson, Jan Bengtsson, Boel Blücher 
Kenneth Banelind, Gunilla Björkman 
Frånvarande; Bo Eliasson, Frida Svensson, Sofie Widal 
Adjungerad: Maria Skoglund 
 
 

§1 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet . 

 

§2 

Dagordningen godkändes 

 

§3 Adjungerad. 

Maria tog till orda och meddelade att introduktion av nya medlemmar rullar på bra och att hotell o 
kongressverksamheten flyter på över förväntan. 
Hon påminde om Golfens dag den 25/5 där anläggningen vissas upp i vanlig ordning, korvgrillning o 
demo av golfutrustning samt någon typ av ”outlet” från shopen. 
Vidare som är på gång att uppmärksammas, Morsdag 26/5, skolavslutning för juniorerna 13/6, 
Tjejresa med Svensk golf den 9-11/6, midsommarfirande med golf o trubadur och inte att förglömma 
medlemsfesten den 29/6. 
Ringenäs golfklubb gör mycket bra ifrån sig i gästindexmätningar och ligger över både Sverigesnittet 
samt snittet i Hallands län med en betydlig ökning i år jämfört med 2018. 
I kommentarer på den egna undersökningen av hotell o greenfeegäster står att läsa positiva 
omdömen om personal, bana, restaurang o klubb. 
 
§4 Aktuella frågor 
 
Styrelsen ska försöka tillse att våra kommittéer medverkar på golfens dag den 25/5, med lite info om 
respektive verksamhet. 
Idrottskonsulent på HGDF Johan Hellberg kommer att bjudas in. 
Ingrid Lindblad som nu snart börjar studera i USA ska ha en lite blogg på vår hemsida där vi kan följa 
henne. 
Resultaten från åldersklasserna är nu på plats på hemsidan. 
 



 
 
 
§7 Kassörens rapport 
 
Då Bo inte var tillstädes lät han meddela via Gunnar att kassan är så gott som oförändrad sedan förra 
mötet och kommer med en mer utförlig redovisning vid nästa styrelsemöte. 
Dock beslutade mötet, med anledning av att det förekommit lite bekymmer med kontanter gällande 
startavgifter o dyligt till klubben, att Bo tillser så att klubben får ett swish-nummer för att underlätta 
betalningar. 
 
§8 Övriga frågor 
Gunnar uppmärksammade kommittéernas verksamhetsplaner och bad respektive ansvarig att se  
över samt om nödvändigt uppdatera desamma. 
Speciellt regel o handikappkommitténs verksamhet ser Gunilla över så den nu stämmer överens med 
de nya reglerna. 
Även bankommittén hamnar nu i fokus då Ringenäs AB nu riktar in sig mer på banförbättringar. 
Vi har också nya fräscha klubbdomare i form av, Gunilla, Boel, Jan, Bo och Hans Inge Lasson.  
Gunilla kommer få status som assisterande distriktsdomare. 
 
§8 
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 4 Juni klockan 19:00. 

 

§9 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Kenneth Banelind   Carina Johansson 

 

 
 
 
 
 


