
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 15 september 2014 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

Närvarande: Leif Haraldson, Karl-Johan Bonnevier, Jan Bengtson, Lars Backner, Gunilla Björkman, Martin 

Engström och Bo Eliasson  

Frånvarande: Tobias Ekeroth och Ingrid Löf-Dahl 

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: 

Klubb-Bolag möte. Göran beklagade att mötet i augusti ställdes in med kort varsel och lovade att se till 

så att ett nytt möte med klarare innehåll planeras snarast. Göran bad Styrelsen att återkomma med 

datumförslag som funkar på Klubbens sida så ska han se till att få ihop Bolagets representanter. 

Underhållsvecka. Underhållsdagarna (4) som planeras kommer att innebära en möjlighet att prova lite 

olika tekniker för greenrenovering och om tid ges kommer även arbetet att påbörjas att skapa en ny och 

förbättrad övningsgreen vid parkeringen. Medlemmar som inte har tillgång till banan under dessa dagar 

erbjuds förutom normal Hallandsgreenfee också möjligheten att spela Åkagården för 100 kronor. 

Lördagsdubbelbokningssystemet. Intervallerna i systemet diskuterades och vissa ligors uppbokning av 

speltider över hela säsongen. Inte idealiskt men svårt att korrigera de problem som uppstår men Göran 

tar gärna emot förändrings- och förbättringsförslag inför kommande säsong. 

9-hålsslingan. Klagomål har inkommit att Röd allt som oftast är 9-hålsslingan. Göran berättade att 

inför säsongen så planeras 50-25-25 för 9-hålsslingan att vara Röd/Gul/Blå, men att förändringar 

löpande sker få verkligen mer blir 60-20-20 beroende på tävlingar och andra arrangemang som 

tillkommer. Ambitionen är dock 50-25-25. 

 

5. HGDF-aktiviteter 

Leif meddelade att HGDFs höstårsmöte är planerat till den 30 oktober där verksamhetsplan, avgifter, 

personval och liknande står på dagordningen. Styrelsen beslutade att utse Leif till Klubbens 

representant till HGDFs höstårsmöte enligt årsmötets bemyndigande och om det finns någon intresserad 

så finns en plats som bisittare till Leif att tillgå. HGDFs styrelsegolf går av stapeln på Haverdal den 29 

september med individuell anmälan.  

 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet. Bosse och KJ meddelade att diskussionerna med Bolaget om ett nytt spelrättsavtal 

fortsätter i god anda. Nytt huvuddokument finns nu i stort sett klart och ett nytt datum för att gå igenom 

alla de ekonomiska detaljerna är satt till tidigt i oktober. Inget har så långt framkommit där avgörande 

skiljaktigheter finns mellan Bolag och Klubb och målet är att ha ett fullständigt avtal framme senast 

under oktober kvarstår. 

Årsmöte. Leif tillser att Staffanssalen bokas till Klubbens årsmöte den 10 februari 2015. 

 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

Tobbe hade meddelat förhinder men att arbetet med Ledarguiden fortsätter och att bidragssökandet är 

under kontroll. Styrelseseminarier under temat Golfnyttan planeras till 4 och 25 november och den som 

finner temat intressant kan anmäla intresse till Tobbe. 

 

B) Tävling 

Jan meddelade att både seriespel och klubbtävlingsverksamheten nu går mot sitt slut.  

Klubbtävlingarna. Tävlingssäsongen närmar sig nu sitt slut då endast en fulltecknad Comfort Eclectic 

återstår. Tävlingsverksamheten har funkat bra under säsongen och ett uppföljningsmöte med alla 

tävlingsfunktionärer planeras till kommande vecka. KM blev även i år en stor tävling med drygt 100 

startande. Den ekonomiska avstämningen med Ingela visar för första halvåret ett överskott på 17000 



 

kronor, men normalt är det andra halvåret med tyngdpunkt på Ringenäsveckan som är den mest 

betydelsefulla ekonomiskt sett.  

Åldersseriespelet. Seriespelet närmar sig också slutomgångarna. 

 

C) Elit/Junior 

Martin meddelade att framgångarna bara fortsatt för Ringenäs på Junior och Elitsidan under säsongen, 

men som tidigare signalerats har det medfört klart högre kostnader för verksamheten som en följd av 

antalet spelare på högre nivåer i Skandia Tour systemet. Underskottet verkar nu bli uppemot 70000 

kronor och som en del i förhandlingarna med Bolaget diskuteras nu hur relationen kan utvecklas 

framöver för att få en tydligare kostnadstäckning alternativt en klart minskad ambition vilken ingen 

signalerat att de har intresse av. Planeringen är fortsatt för en vidareutveckling av verksamheten med 

fortsatt höga ambitioner vilket inkluderar samarbete med GolfArenan och Balance Golf. 

 

E) Dam 

Ingrid hade meddelat förhinder men att Dam verksamheten för säsongen avlöpt bra med sista Dam-9an 

föregående vecka. 

 

F) Senior 

Lars meddelade att Senior aktiviteterna löper på enligt plan och Höstresan planeras nu till 

Underhållsveckan då banan hemmavid ju är stängd. 

Lars har också bett Ove i distriktets slopekommitte att återkomma med förslag på slopetabell från 

Orange tee för att möjliggöra handikapgrundande spel från densamma. 

 

8. Klubbens ekonomi 

Bosse påpekade att Juniorkommitteens PC baserade redovisningssystem gör det svårt med 

avstämningar och ambitionen borde vara att få in även Juniorsidan i Klubbens webbaserade lösning 

vilket skulle underlätta administrationen. Bortsett från underskottet som indikeras från Junior och 

Elitsidan verkar allt annat följa plan vilket skulle indikera ett underskott på runt 50-70000 kronor för 

verksamhetsåret, men en mer tydlig bild bör finnas klar till oktober styrelsemötet då också 

huvudpunkterna i det förnyade spelrättsavtalet bör finnas klara samt storleken på överskottet i 

tävlingsverksamheten för 2014. Detta bör ge en god möjlighet för att ge riktlinjer för budgetarbetet 

inför 2015. 

 

9. Kommunikation & Marknad 

Email rutinerna för klubbens email adress efterfrågades så att inte email från HGDF och SGF 

försvinner i hanteringen. Fråga att ta upp på kommande möte mellan Bolag och Klubb. 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 13 oktober klockan 19.00 i Klubbrummet på Ringenäs 

GK med följande styrelsemöten preliminärt den 3 november. Huvudpunkterna blir ekonomisk 

uppföljning, budgetriktlinjer för 2015 och nya spelrättsavtalet på kommande möte. Leif planerar att 

bjuda in valberedningen till kommande årsmöte till styrelsemötet i oktober. 

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

Halmstad 2014-09-15 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 

 


