
Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: 7 april 2014 kl 19.00 

Plats: Konferensrummet Ringenäs GK 

Närvarande: Leif Haraldsson, Bo Eliasson, Jan Bengtson, Martin Engström, 

 Gunilla Björkman, Lars Backner  

Frånvarande: Karl-Johan Bonnevier, Tobias Ekeroth, Ingrid Löf Dahl 

Adjungerad:  ingen 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Leif hälsade alla välkomna till styrelsemötet och förklarade mötet 

öppnat. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Protokoll från senaste styrelsemötet 

Protokollet från mötet 3 mars godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Adjungerade föredrar 

Göran Tyrsing hade förhinder, så ingen adjungerad detta möte. 

 

5. HGDF-aktiviteter 

Thomas Andersson var klubbens representant på vårårsmötet 27 mars.   

Protokoll kommer. 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet 

Bo berättade om möten med bolagets styrelse. K-J har ett förslag på 10-årsavtal, som 

bolaget tar ställning till. Indexregleringen på 3,4 % diskuterades. Bolagets styrelse 

kommer att inbjuda till träff någon gång i vår, eventuellt med golf innan mötet. 

 

 



7. Kommitteerna 

 

A) Junior – Elit 

Martin rapporterade bra resultat, och att många är intresserade av Ringenäs och 

Thomas. Nytt visionsdokument kommer att presenteras för styrelsen i juni. Martin 

flaggade för att de kommer att ha svårt att hålla den aktuella budgeten i år. 

B)  Tävling 

Jan rapporterade att funktionärsjakt är på gång, man försöker hitta yngre krafter. 15 

tävlingar totalt i år, sponsorer saknas på ett par. Serielagen är i full aktion, börjar 

efter påsk. 

C) Utveckling 

Tobbe meddelade att allt är under kontroll. Ledarguiden – arbete pågår. 

Projektbidrag är beviljade för Tonåringen och Samverkan med andra klubbar. Bidrag 

för paddeltennisbanan är beviljat, första utbetalningen i april. 

D) Dam 

Ingrid meddelade att allt är planerat för året och under kontroll. 

E) Senior 

Lasse rapporterade att upptaktsmötet avhållits med fler deltagare än någonsin. 

Måndag, tisdag och torsdags golf börjar denna veckan. Lasse tog upp frågan om 

orange tee, som godkänts av styrelsen. Hur med bolagets inställning? 

Söndagsvandingarna med juniorerna börjar i maj, organisation i full gång. 

 

8. Ekonomi 

Bo har ordnat allt med banken och hittat ett bra bokföringsprogram. Inget oförutsett, 

endast planerade händelser. 

9. Övriga frågor 

 

Nya fasta bänkar behövs vid ranchen. Leif pratar med Bolaget. 

Hur fungerar de nya teemarkeringarna på röd slinga, som är kortare än de andra? 

Postupphämtningsplatser behövs någonstans vid receptionen. 

 

 

 



10. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 5 maj på Ringenäs GK kl 19.00. 

Mötet därefter är 9 juni. 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

Halmstad 2014-04-07 

Vid protokollet 

Gunilla Björkman 

Ledamot RiGK 

 

 

 


