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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen den 2 maj 2016 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande:  Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Johnny Petersson, Gunilla 
Björkman,Jan Bengtsson Claes Carlstedt. 
 
 
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Martin Engström, Jan-Olof Svensson 
 
1: Mötets öppnande 
 
Claes hälsade välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Protokoll från senaste styrelsemötet den 12 april godkändes och lades till 
handlingarna. 
  
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Gunilla 
Björkman. 
 
 

5: HGDF-aktiviteter 
 

Noterades skrivelse från Hallands Golfförbund som bl a rapporterade om  
Svenska Golfförbundets årsmöte den 16-17 april. 
 
Framgick också att HGDFs höstårsmöte genomförs den 29 oktober i 
samband med årets ERFA -mötet och Golfgalan.  
 
6: Klubben gemensamt 
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a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget 
 
Inget nytt fanns att  rapportera. 
 
7:  Kommittéerna 
 
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik 
  

Peter informerade om den nyligen konstituerade bankommitte´n som 
håller sitt första möte den 4 maj. 
Från bolagets sida ingår Micke, Ringenäs greenkeeper, Frasse, en av 
klubbens eminenta tränare och Uno Petersson.  
Från klubben deltar Tommy Gustafsson, Erik Bromberg och Lars Backner. 
 

Peter passade i samanhanget på att ta upp några av de frågor som i 
förberedande möte diskuterats. En sådan är hur man i kommitten´ på ett 
stringent sätt  fångar upp och omsätter alla de synpunkter som säkert 
finns bland medlemmarna. 
 
Betonade också vikten av att se kommittens verksamhet i sitt 
sammanhang.   Åtgärder som föreslås skall givetvis ses i ett större 
sammanhang för hela anläggningen och måste för att kunna 
implementeras in i en mer långsiktig planering. 
Åtgärder på banan medför ofta stora kostnader. 
 
Konstaterades slutligen behovet av en  långsiktig utvecklingsplan med en 
väl definierad bruttolista. 
  
c.Tävlingskommittén    
 
 Årets första tävling , Old Girls, genomförs den 3 maj med 70 deltagande 
damer från hela Halland.   
 
Onsdag den 4 maj spelas seriespel för H75. 
 
Torsdag den 5 maj spelas årets Gökottetävling med 40 par anmälda. 
 
Den 22 maj spelas årets Comfort Eclectic. 
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Under tre måndagar i april har 20 stycken medlemmar , i första hand 
engagerade som tävlingsledare, genomfört en utbildning i regelkunskap 
och tävlingsledning.  
Utbildningen genomfördes på ett mycket engagerat sätt av Tommy 
Gustafsson och tanken är att de deltagare som vill skall få genomföra ett 
prov som berättigar till att fungera som klubbdomare. 
 
Inför varje tävling kommer fortsättningsvis en tavla att sättas upp som på 
ett mycket tydligt sätt skall redovisa förutsättningarna för tävlingen. 
Informationen på tavlan kommer  bl a att innehålla Svenska 
Golfförbundets regelkort 2016, klubbens lokala regler, ordningregler, 
uppgift om tävlingsledare mm.   
 
Gunilla framförde synpunkten att aktuell slinga borde anges på ett tydligt 
sätt på tavlan. 
 
Johnny hakade på och menade att generellt borde aktuell 
slingkombination  synliggöras på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. 
Många greenfeegäster klagar på att det är svårt att se vilka 
slingkombinationer som gäller.  
 
Ingen lägesförbättring på banan fr o m den 3 maj. 
 
Jan lyfte frågan om sponsorer till våra tävlingar och konstaterade att vi i 
dagsläget saknar sponsorer för några tävlingar. 
 
Jan berättade också att seriespelet börjat men att klubben dragit sig ur 
åldersklassen H30 . Anledningen är svårigheten att få ihop ett lag. 
Problemet till detta är att tävlingarna genomförs vardagar dagtid. 
 
Frågan om resultatredovisning löpande  under tävlingar diskuterades. 
I första hand kopplat till KM och juniortävlingsverksamheten.  
Olika tänkbara alternativ diskuterades och någon form av system i linje 
med det som används i samband med Hoglandtävlingen , med 
rapportering via mobiltelefon,skulle kunna användas. Bestämdes att titta 
vidare på olika tänkbara alternativ för att i samband med KM och 
kommande juniortävlingar testa något /några alternativ.  



 
 

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

 
 

 
En ny utmärkning, den s k ”100-banan” har gjorts. Vänder sig till knattar 
som spelar hål med längden 40-100 meter.  
 
 

d.Elit/Juniorkommittén 
 
Peter informerade att veksamheten är i full gång.  
Sexton  tävlingar är inplanerade, däribland Skandiatouren som startar om 
två veckor. 
 
Föregående helg var det ”Grand opening” i Ljungbyhed med deltagande av 
både flickor och pojkar och med ett mycket gott resultat.  
 
e.Damkommittén 
 
Gunilla berättar att läget är under kontroll. 
 
Den mycket uppskattade modevisningen har genomförts med såväl stiliga 
kläder som modeller. Aktiviteten som tidigt sålde slut innehöll också en 
mycket fin buffe´och gav ett inte oansenligt ekonomiskt resultat som i 
första hand går till Bröstcancerfonden. 
 
Seniorkommittén 
 
Johnny informerade att Frasse informerat om fadderverksamheten. 
Denna  verksamhet kommer i år att pågå mellan den 8 maj och den 9 
oktober. 
 
Johnny informerade också om pågående tävlingsverksamhet, bl  a en 
röd/orange- teetävling  med två klasser och en 3-klubbortävling som 
genomförs den 12 maj.  
Övrig tävlingsverksamhet MTT pågår som vanligt. Vid dagens tävling 
deltog ett 30-tal spelare. 
 
8: Klubbens ekonomi 
Bosse informerade om det ekonomiska läget som är fortsatt gott. 
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Aktualiserade också frågan om den administrativa hanteringen mellan 
klubbens olika sektioner och restaurangen.  Dagens system med notering i 
liggare i samband med uttag och därefter faktura borde enligt Bosses 
uppfattning kunna förenklas.  
Exempelvis skulle resp kommittee´kunna disponera över ett kort som 
laddas med pengar och där uttag  görs efter hand som behov uppstår. 
 
Styrelsen funderar vidare på frågan som tas upp senare i år. 
 
 
9:  Kommunikation &Marknad 
 
Inget fanns att rapportera. 

 
10:  Övriga frågor 
 
Janne informerade om en ”upphittad” dator av äldre modell och vad vi gör 
av den. Något bra svar gavs inte utan datorn stoppas in i ett skåp för 
senare hantering. 

 
12:  Nästa möte  
 
.Nästa möter är ett s k strategimöte som genomförs den 16 maj med start 
kl. 18.00. De som vill inleder med en niohålsrunda och träffas redan 15.30. 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte  är tisdagen den 7 juni. 
 
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  

 

  

2015-11-09 

  
 

  Beslut Ansvarig för genomförandet Färdigt senast 

           

  
 

    

 
  

 
    

      

      

      

      

      

      

 
  Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:   

 
  Beslut Ansvarig för genomförandet Ej genomfört pga  

  

 
  

      

      

      

      

      

      

      


