Ringenäs Golfklubb

Årsmöte 7 februari 2017

Protokoll fört vid årsmötet med Ringenäs Golfklubb tisdagen den 7
februari 2017 klockan 19.00
Plats: Restaurangen på Ringenäs Golfklubb
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Jan-Olof Svensson hälsade välkommen och förklarade
årsmötet för öppnat. Konstaterade inledningsvis att 2016 varit ett mycket
framgångsrikt år för klubben och tackade alla, såväl representanter för
bolaget som medlemmar som mycket förtjänstfullt bidragit till detta
Innan mötet presenterade Magnus Sunesson pågående och planerade
förändringar av golfbanan.
Dessutom genomfördes prisutdelning från bl a KM av Jan Bengtsson.
§2 Fastställande av röstlängd
Ordföranden konstaterade att varje medlem har en röst. Beslöts att avvakta
med upprättande av röstlängd till dess att frågan aktualiserades på mötet.
§3 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
Ordföranden redogjorde för hur årsmötet blivit utlyst. Dels som mail till
samtliga med aktuell mailadress, som brev till övriga och dessutom i utsatt
tid tillgängligt i klubbhuset.
Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst.
§4 Fastställande av föredragningslista
Mötet beslöt att fastställa föredragningslistan
§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Kenneth Svensson och till mötets
sekreterare Claes Carlstedt
§6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Jan Sjöberg
och Henrik Julius att tillsammans med mötesordföranden justera
årsmötesprotokollet.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande och han
konstaterade inledningsvis att arbetet i såväl styrelse som föreningens
kommittéer fungerat mycket bra. I sammanhanget presenterades också
styrelse och ansvariga för respektive kommitté.
Därefter lades verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§8 Årsredovisning för 2016
Årsredovisningen presenterades och godkändes av årsmötet.
Årets resultat visar på ett litet överskott, 42.730 kr. Sett över de tre senaste
åren där tidigare år inneburit ett mindre underskott balanserar resultatet
väl vilket också varit en ambition.
En anledning till det uppkomna överskottet är att elitverksamheten under
året sponsrats i något mindre utsträckning.
§9 Revisionsberättelse (bil 1)
Delar av revisionsberättelsen lästes av kassören Bo Eliasson där
revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Årsmötet godkände dragningen och lade revisionsberättelsen till
handlingarna.
§10 Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av
årets resultat.
Årsmötet beslutade att fastställa resultat-och balansräkningen.

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-01-01—
2016-12-31.
§12 Fastställande av medlemsavgifter samt budget för 2016
Styrelsens förslag om bibehållen medlemsavgift för 2017 godkändes av
medlemmarna. Med bemyndigande från årsmötet att besluta om vidare
fakturering av eventuella, per dagens datum icke kända avgiftshöjningar,
som SGF/HGDF kan besluta för säsongen 2018.
§13 Val av ordförande i klubbstyrelsen
Jan-Olof Svensson valdes till ordförande för en period av ett år.
§14 Val av tre ledamöter för en period av två år
Omvaldes Peter Ljungkvist och Claes Carlstedt för en period av två år.
Nyval av Sofie Widal för motsvarande period.
§15 Val av suppleanter
Till suppleanter i styrelsen valdes Gunilla Björkman och Johnny Petersson
för en period av ett år.
§16 Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
Valdes Ulf Carlsson och Jan Milén till revisorer för en tid av ett år.
Till suppleant motsvarande tid valdes Karl-Johan Bonnevier.
§17 Val av tre ledamöter till valberedning
Omvaldes Anna Pettersson för en period av ett år. Att utse valberedningens
övriga två medlemmar uppdrog årsmötet åt styrelsen.
§18 Val av klubbens ombud till HGDF
Styrelsen utsågs av årsmötet att utse klubbens ombud till HGDF.

§19 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet.
§20 Ringenäs Golf AB informerar
Maria Skoglund, vd och klubbchef på Ringenäs informerade om kommande
förändringar.
Maria inledde med att uttrycka stor tillfredsställelse och glädje över att få
vara del i och leda en så mysig, inspirerande och positiv verksamhet som
Ringenäs Golfklubb.
Ny kökschef har anställts. Han heter Jonas Lindberg och börjar sin
anställning den 1 april.
Annelie Ljungdahl som i huvudsak varit verksam med att administrera
hotelldelen på Ringenäs Gk slutar och ersätts av Caroline HygrellAndersson.
Tiden mellan bollstarterna utökas till tio minuter.
Digital bollränna införs för 9-hålsslingan. Anmälan till denna görs via
receptionen.
Alla medlemmar erbjuds fri konsultation av våra tre golfutvecklare.
Ringenäs Gk kommer att stå värd för tidskriften Svensk Golfs satsning ”gör
om mig” vid två tillfällen den kommande säsongen.
Ringenäs kommer att erbjuda medlemmarna att söka till klubbens egen
”gör om mig ” satsning dit alla kan anmäla sig och som genomförs
kommande säsong under ledning av våra tre golfutvecklare.
Ringenäs kommer under 2017 att stå värd för Junior SM i matchspel. Detta
kommer att äga rum veckan efter Ringenäsveckan.
Även i år blir det en fantastisk medlemsfest. Något utöver det vanliga
utlovas eftersom Ringenäs Gk firar 30 år i år. Datum är ännu så länge inte
fastställt.

§21 Övriga frågor
Frågan ställdes om hur många medlemmar Ringenäs har och besvarades
med antalet 2130. Konstaterades också att huvuddelen, eller ca 1600 har
sin hemvist i Halmstad med omnejd.
Jan Bengtsson passade också på att under denna punkt slå ett slag för
tävlingsverksamheten kommande säsong och hoppades på ett högt
deltagande. Jan berättade vidare att en ”Order of Merit” kommer att
genomföras där sex tävlingar under säsongen är kvalificerande. Det
viktigaste i detta sammanhang är inte att vinna utan att delta.
Fina priser utlovades slutligen.
Slutligen väcktes ett förslag om att genomföra en tävling där klubbens
elitspelare tävlar tillsammans med övriga. En tävlingsform som finns på
andra klubbar och är mycket uppskattad.

§22 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för ett väl genomfört årsmöte och förklarade
detsamma avslutat.
I sammanhanget avtackades också Gunilla Björkman som lämnar sin
ordinarie styrelsepost för att istället bli ordförande i damkommitteen.

Vid protokollet
Claes Carlstedt

