
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 9 juni 2014 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

Närvarande: Leif Haraldson, Karl-Johan Bonnevier, Tobias Ekeroth, Jan Bengtson och Ingrid Löf-Dahl 

Frånvarande: Lars Backner, Gunilla Björkman, Martin Engström och Bo Eliasson 

Adjungerad: Jan-Olof Svensson 

 

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 

Styrelsen beslutade att adjungera Josa till styrelsemötet då Martin som skulle presenterat Junior & 

Elitverksamhetens Framtidsvision på kort notis fått förhinder. Josa presenterade resultatet av det 

framtidsarbete som pågått i ett flertal år och ju redan har bidragit med otroliga framgångar, vilket 

manifesteras i att Ringenäs idag rankas som 10 bästa Juniorklubben i Sverige (21a totalt) jämfört med 

runt position 130 för tio år sedan. Visionen som tagits fram grundar sig i ett idrottsligt perspektiv där 

Elitverksamheten är en naturlig integrerad del av Knatte och Junior verksamheten där de olika delarna 

förstärker varandra. För att ta nästa steg och möjliggöra ett allt större deltagande av Klubbens spelare på 

högre nivåer inom golfen krävs dock mer resurser. Junior & Elitverksamheten har de senaste åren haft 

en omsättning på runt 500.000 kronor per år varav direkt stöd över Klubbens budget svarat för drygt 

hälften och resten kommit från träningsavgifter och sponsorer. Ambitionen som nu lagts skulle enligt en 

grov kalkyl kräva runt ytterligare 100.000 kronor per år varav Junior & Elitkommitteen skulle vilja att 

Klubben garanterar maximalt hälften. En dragning av vision och ambition för Bolaget är planerad till 

den 18 juni med målet att sätta gemensamma mål och säkerställa de ekonomiska ramarna. Styrelsen 

ställde sig bakom visionerna och ambitionerna som presenterades med tillägget att ett gemensamt 

arbete också behöver göras inom Klubben för att säkerställa de ekonomiska ramarna där Klubbens 

Tävlingsverksamhet i stort sett är den enda extra intäktskällan från vilken eventuella ytterligare 

överskott kan kanaliseras till utvidgningen av verksamheten. (”Ringenäs GK – Elit och Juniorer Vision 

och Mål 2014” kommer att bifogas slutgiltiga protokollet).   

 

5. HGDF-aktiviteter 

Leif hade inget att meddela från HGDFs sida.  

 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet. Arbetet med nya Spelrättsavtalet har dragit ut lite på tiden och inget slutgiltigt förslag 

finns ännu framme. Utkastet som Bolaget återkommit med lämnar övrigt att önska inom alla de 

områden som Klubben önskat (Långsiktighet, Tillgänglighet och Ekonomi), men styrelsens 

arbetskommitté bedömer att skiljaktigheterna är begränsade och mer en fråga om att få ihop helheten 

och skapa ett avtal som vi kan leva med under en längre tid. Då vi nu närmar oss sista 

uppsägningsdagen 30 juni utan att kommit till avslut fattade styrelsen beslutet att Leif har mandat att 

officiellt säga upp befintligt avtal om inte ett färdigt slutdokument finns framme före den 30 juni som 

Klubb styrelsen kan ställa sig bakom. 

Klubbrum. I olika sammanhang har gamla massagerummet nere vid swingstudion nu börjat omnämnas 

Klubbrummet. Styrelsen ska söka information hos bolaget vad planerna är och vilka möjligheter som 

skapas.  

Tillgängligheten i nya klubbhuset för klubbens arrangemang typ Dam-9 måste också konkretiseras då 

det inte duger med att ansvariga får kommentarer som ”sitt ute” eller ”i mån av plats”. Ett fåtal 

hotellgäster kan snabbt förstöra en fin verksamhet som bedrivits i flera år om fel signaler skickas från 

ansvariga och om höstens inställda välgörenhetsevent med Cancerfonden blev inställt av misstag så 

måste nu tillses att detta var en engångsföreteelse (en gång är ingen gång, två gånger är en ”gong-

gong” och tredje gången så är verksamheten ”gone”). 

Samarbetsmöte. Bolaget hade tidigare i våras tagit på sig att kalla till ett samarbetsmöte preliminärt satt 

till den 16 juni. Ingen inbjudan har inkommit så Leif tog på sig att kontakta Bolaget i ärendet då en hel 

del vardagliga frågor onekligen adderats för hur samverkan kan ske på bästa sätt. 

 



 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

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

återkommit med kompletteringsförslag. Fokus blir nu på att plocka fram dess kompletteringar inklusive 

ett fungerande arbetsdokument vad som förväntas av ledarna i verksamheten. Ambitionen är att ha ett 

utkast klart till sensommaren och ett slutdokument som möter kommunens krav under hösten. 

Avstämning i Klubb styrelsen beslutades till september mötet.  

Projektbidrag. Två av de fyra projektbidragsansökningar som skickats in har bifallits vilket inkluderade 

projekt ”Tonåringen” och ”Samverkan” som tidigare presenterats. Ett arbete kommer att göras för att se 

om de två projekt som inte kom igenom nålsögat denna gång (”Knattar” och ”Från Junior till Ledare”) 

kan skrivas om för framtida bidragsansökan då ändamålen fortsatt finns. 

Bankommitteen. Jerker låter meddela att den gemensamma Bolag/Klubb bankommittéen haft sitt första 

möte vilket inkluderade en rundvandring på Gul-slinga med upprättande av åtgärdsplan. Framtida 

möten kommer att inkludera liknande ”hands-on” arrangemang på övriga delar av anläggningen. 

 

B) Tävling 

Jan meddelade att både seriespel och klubbtävlingsverksamheten nu är i full gång.  

Åldersseriespelet. I HGDFs åldersseriespel har Klubben visat framfötterna på alla nivåer och klubbens 

D50, H75 och H65 lag2 leder sina respektive serier inför sommaruppehållet. Seriespelsomgångarna som 

avhållits på Ringenäs har fungerat bra administrativt under Thomas försorg.  

Klubbtävlingarna. Hittills har två tävlingar avhållits i klubbens regi, Gökottegolfen med 28 startande 

par och Daily’s med 41 par. Gökottegolfen saknade tyvärr sponsor vilket gjorde att ekonomiska 

bidraget efter kostnader relaterat till Gösta (mat) och Bolagets tävlingsadministration uteblev helt. 

Daily’s blev en lyckad tävling i fint väder med ett fantastiskt prisbord. Framöver väntar nu Hyundai 

Golfhäftet greensome med maximalt 62 startande par och Janne’s egen baby ”Puttmasters”, innan 

blickarna höjs till huvudevenemanget för tävlingssäsongen Ringenäsveckan.   

Sponsorer. Singeltävlingen under Ringenäsveckan saknar fortsatt sponsorer och Jan efterfrågar alla 

idéer för att komplettera programmet. Med tanke på betydelsen av Ringenäsveckan för att skapa 

finansiella resurser att bedriva Klubben Juniorverksamhet så hoppas styrelsen på ett framgångsrikt 

arrangemang även i år.   

Marknadsföring av tävlingar. Vissa distributionsproblem runt marknadsföringen av tävlingarna har 

tyvärr fortsatt vilket gjort att pushar inte kommit ut förrän anmälningstider nästan gått ut. Möjligheten 

att pusha för verksamheten i Klubbhuset har inte heller förbättrats med det nya designsystemet för 

information i ”transporttunneln” utanför omklädningsrummen. Känns som möjligheten att spontant 

ramla på information försvunnit och inte ens om man letar aktivt är den lätt att hitta. Förhoppningsvis 

bara ”barnsjukdomar” med nya klubbhuset, men frågan om hur information hanteras mellan 

Klubb/Bolag/Medlemmar kommer att lyftas med Bolaget. Fortsatt klart behov av att bättre 

marknadsföra kommande tävlingar både digitalt (email pushar) och i och runt klubbhuset (affischer, tv-

skärmar). Bolagets utmärkta initiativ med kommande Midsommargolf är berömvärt med annonsering 

på ett dörrar och liknande runt Klubbhuset och ett antal email pushar och målet borde väl vara att ge 

klubbens egna aktiviteter samma utrymme. 

 

C) Elit/Junior 

Martin hade meddelat förhinder och Josas genomgång återfinns under punkt 4 ovan.  

 

E) Dam 

Ingrid meddelade att Damernas nu är i full gång och som ovan beskrevs har tillgängligheten (p.6 ovan) 

varit en utmaning vid något tillfälle vid genomförandet av kringevenemangen på Dam-9an och flera 

påstötningar om problem att hitta information har framkommit. Damerna har därför flyttat in den egna 

tävlingsinformationen och anmälningslistor i damernas omklädningsrum då anslagstavlan i gången inte 

fungerat. Styrelsen tycker att det är synd att inte den omfattande verksamheten syns för alla på 

lämpligare plats i klubbhuset. 

 

F) Senior 

Lars hade meddelat förhinder men att Senior aktiviteterna löper på enligt evenemangslistan med 

måndags, tisdags och torsdagsverksamheter. Seniorerna har nu provspelat den nya oranga teen med en 

god positiv feedback från intressenterna.  

 

8. Klubbens ekonomi 

Bosse hade meddelat förhinder men att inte så mycket av säsongens aktiviteter ännu börjat sätta 

ekonomiska spår, så Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

 



 

9. Kommunikation & Marknad 

Se ovan under Klubben Gemensamt och Tävlingskommittéen.  

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 11 augusti klockan 19.00 i Klubbrummet på Ringenäs 

GK med följande styrelsemöten preliminärt den 15 september (flyttat från den 7 september). Beroende 

på hur diskussionerna med Bolaget fortgår runt nytt Spelrättsavtal kan Leif komma att kalla till ett extra 

styrelsemöte under sommaren.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

Halmstad 2014-06-09 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 

 


