
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE RINGENÄS GK 2023 

Bästa medlem, vi välkomnar dig till årsmötet på Ringenäs GK, Strandlida (nya 
konferensdelen) den 16 mars kl 18.30. Från kl 18.00 bjuds det på kaffe och 
smörgås. Kvällen bjuder på ett spännande innehåll där vi har nöjet att 
presentera Fredrik Wetterstrand, som kommer att inspirera oss alla kring sitt 
arbete som förbundskapten för flick- och damlandslaget under ett antal år, 
där han bl.a. coachat Ingrid Lindblad, Julia Engström och Emma Svensson.   

Utöver föreläsningen, kommer Henrik Jönne och Mikael Hjerp att prata om 
vad som gjorts med banan under vintern och planerna framöver, baserat på 
resultaten i medlemsenkäten. Urban Månsson kommer även att prata om och 
visa statistik gällande beläggningen på banan under 2022. Mötet kommer 
avslutas med att avhandla årsmötets dagordning.  

Vi tar tacksamt emot er anmälan via mingolf.se. OSA senast 9 mars 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dagordning Ringenäs Golfklubbs årsmöte 2023-03-16 

Introduktion samt information från Henrik Jönne, Mikael Hjerp och Urban Månsson 

1.  Mötets öppnande. 

2.  Fastställande av röstlängd för mötet 

3.  Fråga om mötet blivit behörigt kallat. 

4.  Fastställande av föredragningslista. 

5.  Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

6.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 
justera mötesprotokollet. 

7 a). Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.  

b). Styrelsens årsredovisning för det gångna året. 

8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 

9.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- resp 
underskott.  

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

11.  a) Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt 
budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

12.  Val av: 

a) Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år. Ordförande under 

verksamhetsåret har varit Kenneth Banelind. 

b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. Ledamöter under 

verksamhetsåret har varit, Carina Karlsson, Sofie Widal, Frida Svensson, Urban 

Månsson, Josephine Jansson och Christian Scharf.  



 

c) Två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 

ett (1) år. Suppleanter under verksamhetsåret har varit, Boel Blücher och Lotta 

Rautenberg. 

d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. Ordinarie revisorer 

har varit, Ulf Carlsson och Jan Milén, revisorssuppleant har varit Jan-Olof 

Svensson. 

e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall 

utses till ordförande. Valberedningen under verksamhetsåret har varit, Gunnar 

Nilsson, Janne Bengtsson, Bosse Eliasson & Carina Johansson. 

f) Ombud till HGDF möte. 

13.  Behandling av styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner.  

- styrelsens förslag på justerade stadgar 

14.  Övriga frågor. 

15.  Avtackningar. 

16.  Mötets avslutande.  

 

Halmstad 2023-02-27 

Styrelsen Ringenäs GK  

 

 

Senast 230316 kommer alla handlingar till årsmötet att vara tillgängliga på vår hemsida 

rigk.se samt ligga vid ingången i klubbhuset. 

De kommer även att tillhandahållas på årsmötet. 

http://rigk.se/

