
Ringenäs Golfklubb                                                               Årsmöte 7 feb 2018 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmötet med Ringenäs Golfklubb onsdagen den 7 
februari 2018 klockan 19.20. 
Plats: Tylöbäck Hotell & Konferens 
 
 
§ 1    Årsmötets öppnande 
 
Ordföranden Jan-Olof Svensson hälsade välkommen och förklarade 
årsmötet för öppnat. Konstaterade inledningsvis ånyo att 2017 varit ett 
mycket framgångsrikt år för klubben och tackade alla, såväl representanter 
för bolaget som medlemmar, som mycket förtjänstfullt bidragit till detta. 
 
Innan mötet genomfördes prisutdelning från KM och klubbens 
matchspelstävling  av tävlingskommitteéns ordförande Jan Bengtsson. 
 
Maria Skoglund redovisade också resultatet från den enkät som 
genomfördes under hösten. Tanken är att enkäten skall distribueras till 
medlemmarna vartannat år och bilda underlag för kommande 
verksamhetsplan. Drygt tusen medlemmar hade besvarat enkäten och 
resultatet var överlag mycket gott.   
 
Vid mötet redovisade också Mikael Hjerp pågående och planerade 
förändringar av banan. 
 
§ 2    Fastställande av röstlängd för mötet 
 
Konstaterades att varje medlem har en röst. Beslöts att   avvakta med 
upprättande av röstlängd tills dess att frågan aktualiserades på mötet. 
 
§ 3    Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt 
 
Ordföranden  redogjorde för hur årsmötet blivit utlyst. Dels som mail till 
samtliga med aktuell mailadress, som brev till övriga och dessutom i utsatt 
tid tillgängligt genom anslag i klubbhuset. 
 
Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst. 
 
§ 4    Fastställande av föredragningslista 



 
Mötet beslöt att fastställa föredragningslistan 
 
§ 5  Val av ordförande och sekreterare för mötet    
 
Till ordförande för årsmötet valdes Kenneth Svensson och till 
mötessekreterare Claes Carlstedt 
 
§ 6    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
 
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Margareta Wiedesheim och 
Rolf Andreasson  att tillsammans med mötesordföranden justera 
årsmötesprotokollet.  
     
§ 7    Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Jan-Olof Svensson redogjorde översiktligt för 2017 års 
verksamhetsberättelse och konstaterade att utvecklingen för Ringenäs Gk 
varit mycket positiv. Såväl idrottsliga framgångar som genomförandet av 
ett nationellt mästerskap har stärkt Ringenäs Gk som en av de mest 
eftertraktade golfklubbarna i Sverige. 
 
Därefter lades verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.     
 
§ 8   Årsredovisning för 2017                                    
 
Årsredovisningen presenterades och godkändes av årsmötet. 
 
Årets resultat visar ett  överskott på 50 061kr. 
 
Balansräkningen för 2017 balanserar på 635 882 kr med ett eget kapital 
som uppgår till 515 206.  
 
§  9    Revisionsberättelsen  
 
Delar av revisionsberättelsen lästes av revisor Ulf Carlsson där revisorerna 
tillstyrkte ansvarsfrihet för det gångna året.  
Årsmötet godkände dragningen och lade revisionsberättelsen till 
handlingarna. 
 
§  10    Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av 
årets resultat 



 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat –och  balansräkningen. 
 
§  11    Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 
Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01—
2017-12-31. 
 
§  12    Fastställande av medlemsavgift för 2019 samt budget för 2018 
 
Styrelsens förslag är bibehållen medlemsavgift för 2019, 388  kr för 
seniorer och 253 kr för juniorer.    
Med bemyndigande från årsmötet att besluta om vidare fakturering av 
eventuella, per dagens datum icke kända, avgiftshöjningar som SGF/HGDF 
kan besluta för säsongen 2019. 
 
När det gäller budgeten för 2018 informerade Bo Eliasson särskilt om 
posten ”vision 50/50” där klubben avsätter 75 000 kr för åtgärder som i 
första hand främjar kvinnor.    
 
Därefter godkände årsmötet såväl förslag till medlemsavgifter för 2019 som 
budget för 2018. 
 
§  13    Val av ordförande i klubbstyrelsen 
 
Peter Ljungkvist valdes till ordförande för en  period av ett år. 
 
§  14    Val av tre ledamöter för en period av två år och fyllnadsval av 
en ledamot för en period av ett år 
 
Omvaldes Bo Eliasson, Martin Engström och Jan Bengtsson för en period av 
två år. 
Dessutom beslöt årsmötet om fyllnadsval av Magnus Feldt som ledamot i 
styrelsen för en period av ett år. 
 
§  15    Val av suppleanter 
 
Till suppleanter i styrelsen valdes Gunilla Björkman och Johnny Petersson. 
 
 
§  16    Val  av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år  



 
Valdes Ulf Carlsson och Jan Millén till revisorer för en tid av ett år. 
Till suppleant motsvarande tid valdes Karl-Johan Bonnévier. 
 
§  17    Val av tre ledamöter till valberedning 
 
Till valberedning för en period av ett år valdes Anne Pettersson, Jan-Olof 
Svensson och Claes Fahlberg (sammankallande). 
 
§  18    Val av klubbens ombud till HGDF 
 
Styrelsen utsågs av årsmötet att utse klubbens ombud till HGDF. 
 
§  19    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner 
 
Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet. 
 
§  20    Ringenäs Golf AB informerar 
 
Ingen information utöver den som lämnades före mötet gavs.  
 
§  21    Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor förekom 
 
§  21    Avtackning och mötets avslutande 
 
Mötesordförande tackade för ett väl genomfört årsmöte och förklarade 
detsamma avslutat. 
 
I sammanhanget avtackades också den avgående klubbordföranden Jan-
Olof Svensson av  klubbens nya ordförande Peter Ljungkvist. 
 
 
Vid protokollet                                           
 
 
Claes    Carlstedt                                          
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


