Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 13 mars 2017
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Peter Ljungkvist, Jan
Bengtsson, Claes Carlstedt, Martin Engström, Sofie Widal, Gunilla Björkman
Frånvarande: Bo Eliasson
Adjungerade: Maria Skoglund,p4
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Riktade ett särskilt
välkommen till nye styrelsemedlemmen Sofie Widal.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Peter Ljungkvist.
4: Adjungerade föredrar
Maria uttryckte inledningsvis sin belåtenhet över det nyligen genomförda
årsmötet som hon upplevde som trevligt, intressant, konstruktivt och
effektivt.
Uttagningsarbetet till klubbens ”gör om mig-projekt” pågår för fullt och
intervjuer skall snart genomföras med ett antal sökande.
Projektets utveckling kommer att redovisas löpande på en Facebooksida.
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Maria har nyligen deltagit i en tredagarskonferens med GAF på Tylöhus.
VW-golfen 2017 kommer att genomföras på Ringenäs den 18 maj. Antalet
startande beräknas uppgå till 120.
Den 13 mars öppnar restaurangen fullt ut, d v s även kvällstid finns möjlighet
att äta.
”Grand Opening” i shopen sker den 25-26 mars.
Caroline Hygrell Andersson har börjat sin anställning som ansvarig för
hotelldelen där hon efterträder Annelie Ljungdahl som börjar en tjänst som
platschef på Lydinge Golfklubb.
Arbetet med att få fram vatten för att säkra bevattningen av banan har pågått
under en tid och nyligen resulterat i en funnen ådra som skall borras och
förhoppningsvis kan exploateras.
Med anledning av det förändringsarbete som genomförts kommer banan att
slopas om i juni. Ny banguide är också tryckt.
Maria informerade vidare om det pågående arbetet med banan.
Den 19 mars är det städdag på banan.
Tillsammans med Svenska Golfförbundet pågår ett utvecklingsarbete som
benämns ”medlems-och intäktshantering”. Ett arbete som tar sin
utgångspunkt i ökad medlemsnytta och där focus är på att mäta-planeragenomföra-följa upp på såväl kort som lång sikt.
Arbetet förväntas också leda till en ökad tillgänglighet för klubbens olika
målgrupper.
Det fortsatta processarbetet kommer att kommuniceras i olika sammanhang.
På en direkt fråga om rabatter i restaurangen svarade Maria att det som är
avtalat gäller , d v s 30% rabatt i restaurangen för styrelsen vid styrelsemöten
och liknande.
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5: HGDF-aktiviteter
Hallands Golfförbund håller vårårsmäte den 30 mars. En stor punkt vid
årsmötet år vision 50/50. En annan distriktets arrangerande av SM 2018.
Eftersom mycket av diskussionerna kommer att avhandla
tävlingsverksamheten deltar Jan Bengtsson från Ringenäs Gk.
6: Klubben gemensamt
a.efter årsmötet
Konstaterade ordföranden att årsmötesprotokollet justerats och lagts till
handlingarna och att protokollet från det konstituerande styrelsemötet den
13 februari också justerats och lagts till handlingarna.
7: Kommittéerna
b .Utveckling /Utbildning, bana, regel/etik
Peter berättade om skärpa regler när det gäller utbetalning av
föreningsbidrag. En mer omfattande och komplicerad hantering.
Gruppen som är engagerad i banans utveckling är också involverad i den
kommande omslopningen.
En ny grupp kommer att bildas för att mer uttalat arbeta med regel- och
etikfrågor. Gruppen kommer att ledas av Tommy Gustafsson. Anledningen till
detta är bl a att det aviserats om stora förändringar när det gäller regelverket.
En fortsatt utbildning av tävlingsledare kommer att ske under våren.
c.Tävlingskommittén
Jan berättade att det under våren kommer att genomföras utbildning av
tävlingsledare vid tre tillfällen. Den 4 april, den 19 april och den 3 maj.
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Utbildningsansvarig är Tommy Gustafsson.
Vidare informerade Jan om Order of Merit på Ringenäs. Det är deltagandet i de
sex tävlingar som ingår som ger poäng. Dessutom fås poäng vid placering
bland de fem första i resp tävling. Två årsmedlemsskap är förstapris.
En tävling under årets golfvecka kommer att administreras av Golf Joy Travel,
Halmstads enda golfreseföretag. Prisbordet är i dagsläget inte klart i sin
helhet men första pris blir en golfresa till Marocko inklusive flyg och all
inclusive.
d.Elit/Juniorkommittén
Martin informerade att verksamheten är i gång och planeringen ser i stort sett
ut som föregående år.
Nytt är JSM match som som spelas under tre dagar sista veckan i juli .
Dessutom kommer en JMI-tävling att genomföras på Ringenäs den 26 augusti.
Tävlingen ingår som en del av ett antal tävlingar i Sverige för såväl killar som
tjejer.
Tävlingen spelas över 36 hål per speldag och antalet deltagande uppgår till ca
70.
Martin informerade också att Ringenäs GK för tillfället är Sverigetvåa på
juniorsidan
e.Damkommittén
Gunilla berättade att det är full fart med planerandet av årets verksamhet.
Den 12 april genomförs sedvanlig modevisning kompletterat med information
från Maria Skoglund och Anna Hvit.
Den 10 maj är första omgång för damnian.
Årets hemliga resa är planerad. Vart framgick dock inte.
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En tävling benämnd Havring Cup kommer att spelas vid tre tillfällen
tillsammans med spelare från Haverdal.
Däremot blir det inget matchspel i år. Bl a logistiken ställer till problem.
Seniorkommittén
Även seniorkommitténs verksamhet är i full gång.
Nyligen har en regelkurs genomförts och ytterligare en körs nästa vecka.
Den 22 mars genomför seniorkommittén lagningsarbete på fairway.
Den 5 april är det stora upptaktsmötet.
8: Klubbens ekonomi
Inget nytt fanns att rapportera
9: Kommunikation &Marknad
Diskuterade tre digitala kommunikationsinsatser där Maria och Jan-Olof
tillsammans arbetar fram ett material. En före säsongstart, en under och
en efter säsongsslut.
10: Övriga frågor
Noterades under övriga frågor ett behov av att uppdatera klubbens hemsida
och tävlingsregler.
Frågan lyftes också om årets medlemsfest blir på traditionellt sätt eller något
annorlunda med tanke på att Ringenäs GK firar 30-årsjubileum.
11: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 3 april och mötet därpå till den 8 maj
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12: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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eslutsmatris från styrelsemötet

017-01-09

eslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:

eslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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