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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen den 8 augusti 2016 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Johnny 
Petersson, Jan Bengtsson, Martin Engström, Claes Carlstedt. 
 
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Gunilla Björkman 
 
1: Mötets öppnande 
 
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Bo Eliasson 
  
4: Adjungerad föredrar 
 
Någon representant för bolaget deltog inte på mötet. 
  
5: HGDF-aktiviteter 
 
Fanns inget att rapportera. 
 
6: Klubben gemensamt 
 
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget 
 

Något möte har inte förevarit sen senaste styrelsemötet. 
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Under denna punkt diskuterades behovet av att se över gälande 
samarbetsavtal 
 
Jan-Olof tar kontakt med bolaget för att få till en diskussion om avtalet. Från 
styrelsen kommer utöver ordföranden  Bosse Eliasson och Martin 
Engström att delta. 
 
Bland frågor som behöver lyftas och diskuteras nämndes rekrytering av ny 
klubbchef, pågående utbyggnadsplaner, klubbrum och  samverkan med 
restaurangen. 
 
Jan-Olof skickar ut samarbetsavtalet till styrelsen för synpunkter. 
 
Som ytterligare ett skäl för att få till stånd en förbättrad dialog med bolaget 
nämnde Bosse Eliasson att klubben förlorat 106 medlemmar det senaste 
året.    
 
b. Visionsplanen 
 
Materialet är i stort sett klart och kommer att redovisas under hösten. 

 
 

7:  Kommittéerna 
 
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik 
  
När det gäller banan/anläggningen informerade Peter att 
bygglovshandlingar är inskickat till kommunen avseende gym och 
klubblokal, väderskydd  med information om lokala regler mm på plats vid 
samtliga första tee, nyplantering av träd sker på  strategiska platser, en 
bevattningsplan har tagits fram, en översyn av placeringen av outpinnar 
har gjorts och en plan för ombyggnad av bron vid blå 9 tagits fram. 
 

Det konstaterades också att informationen i anslutning till väderskydden 
behöver förbättras. Nuvarande lösning är alltför enkel och klarar inte 
vädrets påverkan. 
 



 
 

Ringenäs Golfklubb • Strandlida 469 • 305 91 Halmstad • 035 -16 15 90 • golf@ringenasgk.se 

 
 

Likaså har nybyggnation i anslutning till banan en negativ inverkan på  
bevattningsmöjligheterna i och med att vatten dräneras bort. 
 
c.Tävlingskommittén    
 

Jan informerade om sommarens tävlingsverksamhet med focus på 
Ringenäsveckan. 
Konstaterar att utfallet är positivt med ett stort antal deltagare i de flesta 
tävlingar. 
 
Till KM som spelas i helgen är i nuläget 77 spelare anmälda vilket är något 
färre än tidigare år. 
 
Den 18 september spelas en tävling , än så länge med namnet 
”Hösttävling”. Sponsor för denna tävling är ”Upplevelse.com”. 
 
I oktober genomförs den årliga shop-och restaurangtävlingen. I år som en 
18-hålstävling och inom ramen för klubbens tävlingsverksamhet. 
 
d.Elit/Juniorkommittén 
 
Martin berättade att det är fler juniorer som deltar i tävlingsverksamheten 
än tidigare.  Ambitionen framöver är att utveckla detta ytterligare genom 
att engagera även knattar i tävlingsverksamhet. 
 
Konstaterade också att klubbens elitdamer nyligen knep SM-silvret och 
var ytterst nära att upprepa förra årets förstaplats.  
 
På herrsidan blev det en placering i mitten av div 1. Även det får betraktas 
som en fullt godkänd insats. 
 
  
e.Damkommittén 
 
Sedvanlig nationell damdag genomfördes den 7 augusti. Antalet deltagare 
har minskat från 81 deltagare 2015 till 59 deltagare 2016. 
 
Seniorkommittén 
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Följande information lämnades av Johnny: 
 
Den 11 maj genomfördes en regelkurs inom ramen för kommitteens 
verksamhet. 
 
Den 19 maj spelades en tävling som fyrboll bästboll. 
 
Den 30 juni spelades en tävling med formen scramble. Denna efterföljdes 
av en fest. Både tävling och fest var fulltecknade. 
 
Den 11 augusti spelades en foursometävling. 
 
Den 22 augusti och den 25 augusti avgörs MTT-golfens mästerskap. 
 
Den 1 september spelas en tävling med formen greensome. 
 
Utöver dessa tävlingar genomförs MTT-golfen på sedvanligt sätt 
 
 
8: Klubbens ekonomi 
 
Bo informerade om ett möte med revisorerna som uttryckt stor belåtenhet 
med hur ekonomiadministrationen bedrivs. 
 
En prognos för året visar på ett resultat i linje med vad som budgeterats. 
 
Kassabehållningen för närvarande 683 000 men väntas vid årets slut 
uppgå till ca 500 000. 
 
9:  Kommunikation &Marknad 
 
Diskuterades hur kommunikationen med medlemmarna kan förbättras. 
Ett alternativ som lyftes var någon form av medlemsenkät. 

 
10:  Övriga frågor 
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Framfördes synpunkten att möjligheten att  förmedla information från 
styrelse och  bolag borde tas tillvara på ett bättre sätt i samband med den 
årliga medlemsfesten. 
 
Den 10-11 september deltar Tommy Gustafsson och Jan Bengtsson i en 
tävlings-och regelkurs benämnd TLR2,5. Kursen genomförs på Lindö GK. 
 
I samband med tävlingar har det från sponsorhåll utryckts visst missnöje 
med bemötandet från klubbens sida. Ett förslag för att förbättra 
situationen skulle kunna vara att tillhandahålla några greenfeebiljetter 
som ett synbart tack för sponsorns engagemang. 
 
Nästa år har Ringenäs Golfklubb 30-årsjubileum. Viktigt att i ett tidigt 
skede aktualisera hur detta skall firas. 
 
Diskuterades användningen av 9-hålsslingan. Uppfattningen framfördes 
att den alltför ofta är stängd. Tisdagar stängd hela dagen. En större 
flexibilitet vore önskvärd så att det, inte minst i samband med tävlingar, 
alltid finns  en möjlighet att komma ut och spela.    
 
Slutligen en uppmaning till Juniorkommitteen att uppmärksamma  
barnens föräldrar på risken med alltför mycket körande fram till 
klubbhuset. Många barn rör sig på vägen och risken för att en olycka skall 
inträffa är uppenbar. Lär barnen gå från parkeringsplatsen 
 
12:  Nästa möte  
 
Nästa möte bestämdes till den 5 september och mötet därpå till den10 
oktober.  
. 
13:  Mötets avslutande 
 
Ordföranden  avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl 
genomfört möte . 
 
Vid protokollet 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiG 
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  Beslutsmatris från styrelsemötet  

 

  

2016-08-08 

  
 

  Beslut Ansvarig för genomförandet Färdigt senast 

           
  

 
    

 
  

 
    

      

      

      

      

      

      

 
  Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:   

 
  Beslut Ansvarig för genomförandet Ej genomfört pga  

  
 

  

       

      

      

      

      

      

      


