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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndag den 8 juni 2015 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, 
Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Ingrid-Löf-Dahl, Claes Carlstedt. 
 
Punkten 4. Göran Tyrsing 
 
Frånvarande: Peter Ljungqvist 
 
1: Mötets öppnande 
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 
2: Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Justering av protokoll från föregående möte 
Protokoll från senaste styrelsemötet den 13 april godkändes och lades till handlingarna. 
 
Diskuterades att fortsättningsvis samla ”att görafrågor ” i en beslutsmatris  som bilaga 
till kommande protokoll. Claes tar fram förslag till nästa styrelsemöte. 
          
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Martin Engström 

 
4: Adjungerad föredrar 
 
Göran Tyrsing informerade inledningsvis om ”årets fest” för alla medlemmar som går 
av stapeln den 18 juli. Anmälan görs via min golf och tävlingen ”medlemsfesten”. 
 
I sammanhanget lyfte Göran frågan om att i viss mån genomföra arrangemanget som 
ett samarrangemang mellan klubb och bolag. Jan-Olof undersöker möjligheten för ett 
sådant åtagande. 
 
Viktigt att avrapporteringen av vilka som betalt till supporterklubben, både företag och 
privatpersoner, dokumenteras och synliggörs. Göran undrade vidare i vilken 
utsträckning bearbetning av företag sker genom klubbens försorg. 
 
Olympiagolfen är ett projekt som går ut på att i och för grundskoleelever synliggöra 
och väcka intresse kring golfen. Thomas, Frasse och Göran har varit ute på skolor och 
visat. Ca 300 barn har i dagsläget kommit i kontakt med Olympiagolfen. 
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Ytterst finns så klart förhoppningen att kunna intressera och locka fler ungdomar till 
golfen och Ringenäs.  Göran tar gärna emot ideér och förslag på hur detta  arbete 
ytterligare kan förbättras. 
 
Midsommarfesten genomförs med en rad aktiviteter.  Inledningsvis en golftävling över 
nio hål med start klockan nio.  Anmälningsavgiften till tävlingen inkluderar lunch som 
serveras klockan 12.00 och 13.30 blir det dans kring midsommarstången. 
 
På frågan om information kring ”Gräsroten”, ett arrangemang av Svenska Spel med 
avsikten att bl a stödja idrottsklubbar, lovade Göran att  presentera en information i 
nästa medlemsinfo. 
 
Den tidigare lyfta frågan om klubbrummet och iordningställande av detta kommer inte 
att ske förrän klubben talat om vad som skall slängas resp sparas av det som idag finns 
i lokalen. 
 
När det gäller lokala regler och aviseringen av dessa utlovade Göran utöver anslag på 
anslagstavlan i korridoren en tydlig exponering på anslagstavlan mellan 
övningsgreenerna.   
 
På frågan om bankommittén och dess verksamhet menar Göran att det är en viktig 
funktion men upp till klubben att formera en sådan. 
 
Ekonomisk reglering av junioravgifter mot medlemsavgifter enligt det nya 
samarbetsavtalet lovade Göran att stämma av med Ingela. 
 
På frågan om varför kiosken används i så liten utsträckning menar Göran att det är 
restaurangens ansvar och inte något som bolaget kan styra.  Göran lovade trots det att 
ta upp en diskussion med Gösta om öppettider. 
 
På frågan om utseendet vid orange tee där tee kvalitén idag är synnerligen begränsad 
med ojämnheter och ofta sluttande plan lovade Göran att se över detta.  
 
5: HGDF-aktiviteter 
 
Inga aktiviteter har förevarit sedan förra styrelsemötet 
 
6: Klubben gemensamt 
 
 
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget 
 
Inget möte har förevarit. 
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7:  Kommittéerna 
 
b. Utveckling /Utbildning, bana, regel/etik 
 
Bankommittén diskuterades och det konstaterades att endast Jerker, som tillika är 
sammankallande, ingår i  kommitteen i dagsläget. 
Fler behövs givetvis för att, i dialog med bolaget, kunna  fortsätta utveckla banan. 
 
Peter får i uppdrag att ta ett omtag  för att konstituera en ny komittee.  
 
c. Tävlingskommittén    
 
Jan Bengtsson informerade om den nyligen genomförda Gökottegolfen, 
48 par deltog. Ett mycket bra resultat. 
 
En annan tävling, Dailys, har också genomförts. Även denna med shotgunstart,  
38 par deltog. 
 
Ringenäs matchspel har dragit igång. 
 
Tävlingen ”midsommarmix” genomförs söndagen den 21 juni som mixed greensome 
och sponsras av Bendt Bil. 
 
Tävlingen ”Ringenäs puttmästare” genomförs lördagen den 27 juni kl 14.00 och spelas 
över nio hål. 
 
Seriegolfen är i full gång med blandat resultat. Damer 60 intar f n en hedrande 
andraplats av de tolv lag som medverkar. Herrar 75 är också på andra plats i serien. 
 
Under Golfveckan genomförs tävlingen ”Taste of Ireland” som slaggolftävling singel. 
Förutom tävling och kvällsfestligheter ingår en whiskyprovning på eftermiddagen. 
Lotten avgör vilka som får delta i den.   
 
d. Elit/Juniorkommittén 
 
Martin  informerade att tävlingsverksamheten är i full gång. Bland annat genom 
Skandiatour. Något färre startande än förväntat vid första tävlingen. Något fler vid 
tävlingen därefter. 
 
Martin flaggade också för behovet av ett nytt möte med bolaget. 
 
e. Damkommittén 
 
Ingrid berättade att damernas nia är i gång och att två omgångar genomförts. 
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Seniorkommittén 
 
Johnny informerade om pågående aktiviteter. ”MTT-golfen” är i full gång och antalet 
deltagare ökar hela tiden. 
 
Fadderverksamheten har påbörjats med start den 31 maj. 
 
Flera tävlingar planeras och bland annat genomförs en tävling med spelformen 
scramble och efterföljande fest i Gullbrandstorp. 

      
8: Klubbens ekonomi 
 
Bosse informerade om det ekonomiska läget.   Verksamheten löper i linje med vad som 
budgeterats och inga avvikelser kan skönjas. 
 
10:  Kommunikation &Marknad 
 
Inget att rapportera 

 
11:  Övriga frågor 
 
För att undvika att frågor dras i långbänk och tydliggöra vad som beslutats på mötena 
föreslog Bosse att en beslutsmatris läggs som en bilaga till protokollet. Matrisen skall 
tydliggöra vilka ”att göra” punkter som beslutats, vem som skall ansvara för att det blir 
gjort och när frågan skall vara löst. 
 
Claes redovisar ett förslag på nästa styrelsemöte. 

 
12: Nästa möte  
 
Nästa möte bestämdes till den 3 augusti. Och mötet därpå till den 14 september 
. 
13: Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade deltagarna för ett väl genomfört möte . 

 
Vid protokollet 
 
 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGK 
 

 


