
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 5 maj 2014 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

Närvarande: Leif Haraldson, Karl-Johan Bonnevier, Tobias Ekeroth, Lars Backner, Bo Eliasson, Gunilla 

Björkman och Ingrid Löf-Dahl 

Frånvarande: Martin Engström och Jan Bengtson  

Adjungerad: Göran Tyrsing 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Leif hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Protokoll från senaste styrelsemötet 

Protokollet från senaste styrelsemötet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Adjungerade föredrar 

Göran meddelade: 

Klubbhusområdet. Ombyggnadsarbetena är nu mer eller mindre avslutade och lite mindre arbeten 

återstår mestadels i områdena runt klubbhuset. Busken och skylten vid entrén kommer att tas bort då det 

potentiellt är en säkerhetsrisk med dålig sikt inför kommande asfalteringsarbete. Informationsskylten 

kommer att sättas upp på nytt ställe i närområdet. Målning av parkeringsplatser kommer att ske men 

mest troligt efter nuvarande säsong.  

Paddeltennisbanan beräknas vara klar framemot slutet på maj med invigningsevent planerat. 

Tidsbokningssystemet. Problemen med nuvarande tidsbokningssystem diskuterades och Göran söker 

förslag till förändringar som både ger möjlighet att boka långsiktigt men samtidigt skapar utrymme för 

spontanitet. I stort sett omöjligt att tillgodose alla önskemål. 

Spelrättsavtalet. Arbetet med ett uppdaterat spelrättsavtal fortgår och Uno återkommer med ett första 

utkast snarast så att processen kan avslutas.  

Samrådsmöte. Bolaget tar på sig att kalla till ett samrådsmöte mellan Bolag och Klubb.  

Hemsidan. Tyvärr har bytet av leverantör inneburit en hel del nya buggar i systemet men 

förhoppningsvis kan gamla funktioner som medlemsmatrikel, mailinglistproblem och liknande snart 

vara igång igen. Göran lovade att fixa 

Banan. En Orange tee har lagts ut runt banan enligt tidigare förslag. Lars lovade att se till så att den nya 

bandragningen provspelas av de som visat störst intresse och om placering och utformning faller i god 

jord så kan en mer formell uppdatering av slopen göras samt scorekort tas fram. Lars återkommer till 

Göran med feedback.   

 

5. HGDF-aktiviteter 

Leif meddelade att HGDF beslutat att förändra Åldersseriespelet enligt det nya förslaget inför 

kommande säsong 2015. I övrigt beslutade HGDFs årsmöte att stödja SGFs förslag inför kommande 

förbundsstämma. Inga andra aktiviteter är planerade på distriktsnivå för närvarande.  

 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet. Se ovan. 

Utvecklingsambition. Förslag lyftes om att Klubben ska försöka etablera kontakt med andra klubbar 

som har ett liknande upplägg mellan Bolag och Klubb för att se om erfarenheter kan utbytas för hur 

verksamheten kan utvecklas ytterligare. Leif ska ta tag i bollen.  

 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

Ledarguiden. Tobbe meddelade att arbetet med Ledarguiden fortsätter i Juniorkommitteen och att 

samtliga dokument nu skickats över till SISU för kommentarer och feedback på vad som kan behövas 

uppdateras och kompletteras.  

Fadderrundor. Manual och listor finns nu framme för en snabb uppföljning genom Seniorkommitteens 

och Tomas/Peters försorg så att söndagsverksamheten fungerar och genererar bidrag. 

Domarutbildning. Tyvärr blev den utbildning som Tommy hade planerat att gå blivit inställd pga för 

litet deltagare antal. 

Bankommitteen. Jerker har meddelat att den nya bankommitteen planerar kommande möte till den 8 

maj. 



 

 

B) Tävling 

Jan hade meddelat förhinder men att planeringen inför säsongen fortgår.   

Sponsorer. Två tävlingar, Gökottegolfen och singeltävlingen under Ringenäsveckan, saknar fortsatt 

sponsorer och Jan efterfrågar alla idéer för att komplettera programmet. Göran tillfrågades men hade 

inga omedelbara aspiranter.   

Marknadsföring av tävlingar. Fortsatt behov av att bättre marknadsföra kommande tävlingar både 

digitalt (email pushar) och i och runt klubbhuset (affischer, tv-skärmar).  

 

C) Elit/Junior 

Martin hade meddelat förhinder och styrelsen beslöt att kommande styrelsemöte den 9 juni bland annat 

ska titta närmare på kommitteens budget då signaler inkommit att satta mål kan bli svåra att uppnå. 

Klubben har tilldelats Skandia Tour Regional till den 15 juni.  

 

E) Dam 

Ingrid meddelade att Damernas säsongspremiär avhållits med den sedvanliga Modevisningen, men att 

marknadsföringen av evenemanget inte riktigt fungerat då email slingorna relaterat till den nya 

datormiljön skapat stora luckor i listorna, vilket gjorde att evenemanget för första gången på många år 

inte blivit helt utsålt. Dock hade evenemanget som sådant blivit bra och första Dam 9an är planerad till 

den 14 maj. 

 

F) Senior 

Lars meddelade att Senior aktiviteterna löper på enligt evenemangslistan med måndags, tisdags och 

torsdagsverksamheter. Vår-resa till Björnhult planerad till 15 maj. 

 

8. Klubbens ekonomi 

Bosse meddelade allt gått bra i övertagandet och att ekonomin ser god ut då inte mycket har hänt ännu 

verksamhetsmässigt. Per den 31 januari har 1347 betalt medlemsavgiften enligt Ingela vilket motsvarar 

en överföring på runt 469 tusen kronor till Klubben. Konstruktionsbidraget till paddeltennisbanan har 

gått igenom klubben som planerat till Bolaget. 

 

9. Kommunikation & Marknad 

Se ovan under Klubben gemensamt.  

 

10. Övriga frågor 

Problemet med den dåliga kvalitén på banans greener under inledningen av säsongen lyftes och om inte 

situationen förbättras under senvåren för en närmare diskussion inledas med Bolaget runt åtgärdsbehov. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 9 juni klockan 19.00 i Klubbrummet på Ringenäs GK 

med följande styrelsemöten preliminärt den 11 augusti, 8 september, 6 oktober och 3 november.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

Halmstad 2014-05-05 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 

 


