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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb  
Datum: Måndag den 13 april 2015.  
Plats: Ringenäs Golfklubb  
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt  
Frånvarande: Ingrid-Löf-Dahl  
1: Mötets öppnande Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat  
2: Dagordning Dagordningen godkändes med följande justeringar. Konstituering av styrelsen  utgår. Framgår av bilaga ett till protokoll 2015-03-02.  
3: Justering av protokoll från föregående möte Protokoll från senaste styrelsemötet den  2 mars godkändes och lades till handlingarna.           Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Gunilla Björkman.  
4: Adjungerad föredrar Någon representant från bolaget fanns inte med vid mötet.  Under punkten tog Jan upp frågan om medlemmars rätt till rabatt vid inköp i shopen. Tidigare 5% har utgått och istället erbjuds varierande rabatter i ett utskick som går ut i ett ex per hushåll.  Innebär att endast en familjemedlem kan tillgodogöra sig rabatten. Jan-Olof tar med sig frågan för en diskussion med shopen.  Under denna punkt konstaterades  också att flera styrelsemedlemmar och andra medlemmars intryck av banans status så här tidigt på säsongen är mycket gott. Inte minst greenernas kvalitet uppskattas.  
6: HGDF-aktiviteter Hallands Golfdistriktsförbund höll möte den 26 mars.  Från Ringenäs deltog Jan-Olof Svensson.              15 av 19 klubbar i Halland deltog på mötet.  Några frågor hade förberetts inför SGF årsmöte senare i vår. Bland annat hade diskuterats om att föreslå att juniorer upp till tolv års ålder enbart skulle behöva betala 
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halv årsavgift. Avslag var yrkat på detta förslag men med goda krafters hjälp från Ringenäs blev det antaget som förslag.  En annan fråga av hög dignitet på mötet var förtjänst av silver respektive guldplakett för lång och trogen tjänst i HGDF.  Tjugofem års aktivt arbete i HGDF berättigade till guldplakett och fritt spel på Hallands golfbanor-en runda per bana och år.  Medlemsläget i klubbarna diskuterades och Jan-Olof kunde konstatera att Ringenäs haft den bästa utvecklingen i distriktet.  Passade också på att lyfta fram det positiva med fritt spel för juniorer vilket positivt påverkat klubbens utveckling.  Jan-Olof är en av distriktets representanter på SGF årsmöte nästa helg.  Konstaterade slutligen att Ringenäs är andra största klubb i Halland.   
7: Klubben gemensamt      a)Rapport från möte mellan klubben och bolaget.  Jan-Olof har tillsammans med ytterligare några medlemmar träffat företrädare för bolaget.  En nyhet är att vi i klubben fortsättningsvis får föra dialog med bolagets sponsorer. Noterades också att Martin deltagit vid en sponsorträff och fått möjlighet att berätta om arbetet med juniorerna. Något som uppskattades och förnledde mycket frågor från deltagarna.  Informerades också om satsningen på  tjänsten ”Gödsla gräsmattan” där  Ringenäsjuniorer tillsamans med  Gräsgrönt UF erbjuder gödsling av gräs- Mattor till  villaägare. Allt för att ytterligare kunna stärka juniorverksamheten.   
8:  Kommittéerna 
 
Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik 
 Peter konstaterade att verksamheten  är i sin linda och att  kallelser och  tidplaner för träffar med resp kommitte fastställts.  
 
Tävlingskommittén     Jan  informerade inledningsvis om en ny sponsor, Erikshjälpen till två Generationstävlingen.  Golfhäftet är inte längre sponsor, till viss del tar Bendt Bil över den rollen. 
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Förinbetalning av tävlingsavgift skall fortsättningsvis ske. Sker till bolaget. Bo påpekade vikten av bra rutiner för  denna verksamhet. Samtidigt konstaterades att det är rationellt för förinbetalning. Reducerar risk för störningar i samband med anmälan, inte minst vid tävlingar med gemensam start..  Lyftes frågan om  vikten av handikappregistrering  och konstaterades att exakt handikapp är en förutsättning för deltagande i tävling och för att  komma ifråga för pris.  Minst tre rundor skall vara registrerade under den senaste tolvmånadersperioden för att exakt handikapp skall erhållas. Därför är det viktigt att  även rundor där resultatet  är i ”zonen” registreras.  Föreslogs slutligen att Tommy Gustafsson får i uppdrag att sätta ihop  en dokumentation om detta till kommande medlemsbrev.  Serielagens tävlingsverksamhet börjar nästa vecka.   De ”yngre” lagen, D35 och H35 har vissa svårigheter att få ihop lag. Tävlar dagtid och spelar då 36 hål.  Ringenäs har i år 9 lag i seriesammanhang och  sex tävlingar genomförs på Ringenäs golfbana i år.  
Elit/Juniorkommittén Martin berättade om pågående aktiviteter som träff med bolaget, sponsorer o s v.  Läget är ok och på gång nu är träningsläger i Ljunghusen och ett  läger i Landskrona ör de yngre juniorerna.  Första tävlingshelg för elitspelarna är andra  helgen i maj.  
Damkommittén Gunilla informerade att en vårträff för representanter för Hallandsklubbar  genomförts i torsdags.  Onsdagens modevisning är fullbokad vilket innebär ca 80 deltagare.  ”Damnian” startar i mitten av maj och pågår sedvanligt fram till mitten av september.   
Seniorkommittén Johnny berättade om upptaktsmötet den 1 april med 53 deltagare varav flera nya ansikten deltog.  Årets program är färdigt. 
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Konstaterade också en ökad svårighet att få bra starttider för verksamheten beroende på bl a ett ökat seriespel.       
9: Klubbens ekonomi Bo  gav en ekonomisk lägesbild. F n finns  464 000 i kassan (30/3). Men stora utbetalningar kommer också. Bl a skall 265 000 inbetalas till SGF.  Medlemsavgifterna redovisas till klubben vid tre tillfällen under året.  Revisionen ställt krav på ett integrerat budget- och redovisningssystem.  Något som i dagsläget är svårt att uppfylla.  
10:  Kommunikation &Marknad 
 Jan-Olof berättade att en pressrelease tillsänts HP med förhoppning om ett hyfsat redaktionellt utrymme om bl a klubben juniorverksamhet. Tyvärr har  mottagandet ännu så länge varit svagt.  För att locka fler att bli medlemmar kommer bolaget at göra en riktad satsning mot familjer boende i Albinsro.  
11:  Övriga frågor Johnny lyfte ånyo frågan om fotografering av den nya styrelsen. Beslöts att fotografering sker vid nästa styrelsemöte om fotograf finns tillgänglig då.  Jan informerade om att Thomas Andersson, efter lång och trogen tjänst vill lämna sitt uppdrag som rapportör av tävlingsverksamheten. Jan jobbar vidare med att hitta en efterträdare.  Jan berättade också om  Svenska Spels ”Gräsroten” och något som heter ”Golf Future Card” och skulle kunna vara alternativ för att ytterligare öka inkomstsidan och finansieringen av juniorverksamheten.  Jan tog också upp frågan om klubbrum/värmestuga. Dagens situation inte speciellt trivsam. Det lilla utrymme som finns används som lagerlokal mm. Ordföranden tar frågan för en diskussion med bolaget.  Diskuterades också på vilket sätt  klubbens lokala regler visas.  För att gäster och medlemmar lätt skall kunna ta del av dessa var meningen att de bör anslås på  den stora utetavlan vid övningsgreenen.  
12:  Nästa möte  
 Nästa möte bestämdes til den 11 maj. Och mötet därpå til den 8 juni. 
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13:  Mötets avslutande Ordföranden tackade deltagarna för ett väl genomfört möte .  
Vid protokollet   Claes Carlstedt Sekreterare RiGK                                            


