Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 3 april 2017
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan Bengtsson, Bo Eliasson, Johnny Petersson, Peter Ljungkvist,
Martin Engström, Gunilla Björkman & Sofie Widal
Frånvarande: Jan-Olof Svensson & Claes Carlstedt
Adjungerade: Maria Skoglund,p4
1: Mötets öppnande
Mötesordförande för dagen, Jan Bengtsson, hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver dagens mötesordförande även
Bo Eliasson.
4: Adjungerade föredrar
I helgen var Svensk Golfs ”Gör om mig” på besök med spelare, pro och
kamerateam. De blev ekiperade i shopen med både utrustning och kläder,
bodde över på hotellet, åt i restaurangen samt spelade röd 9. De var lyriska
över anläggningen och var helnöjda med vistelsen.
Startskottet för klubbens ”gör om mig-projekt” var i söndags. Det är tre
golfare som har valts ut och vi kan följa deras framsteg på hemsidan, facebook
eller instagram.
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Maria informerade om att antalet medlemmar har ökat med 105 personer
sedan förra året vid samma tid och är nu uppe i 2 040 medlemmar.
Golfens Dag går av stapeln lördagen den 20 maj. Till arbetsgruppen utsågs
Claes Carlstedt från klubben. Önskemål från Maria var om vi kunde få med en
junior också och tillsammans jobba fram ett program till denna dag. Tanken är
att anläggningen skall fyllas av aktiviteter, i restaurang, i shop, på rangen och
så vidare.
Maria berättade också att samtal pågår med Golfarenan om ett samarbete vid
JSM så att spelare kan bussas dit bort för att slå drivar.
Nya tee-skyltar är på väg.
Nya banguiden är klar.
Föreningen önskade att herrarnas omklädningsrum töms på bord o dyl som
har vinterförvarats där. Liksom om det kunde sättas upp en snygg och
funktionell anslagstavla där inne.
Det poängterades att anslagstavlan längs med korridoren är mycket snygg
men väldigt opraktisk och frågan kom upp om det går att göra något mer
funktionellt.
Frågan uppkom om det skulle finnas möjlighet till att ha utbyte med annan
golfklubb. Maria tar frågan vidare.
5: HGDF-aktiviteter
Jan Bengtsson var på HGDFs årsmöte där det dels pratade om just tidigare
nämnt Golfens Dag men också om SM 2018. Det är viktigt att arbetet kommer
igång och att en projektgrupp bildas. Förslag från klubben är att Jan
Bengtsson och Gunnar Nilsson ingår i arbetsgruppen.
6: Klubben gemensamt
Inget att rapportera.
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7: Kommittéerna
b .Utveckling /Utbildning, bana, regel/etik
Peter berättade att nya lokala regler är framtagna.
Omslopning av banan flyttas fram till hösten.
c.Tävlingskommittén
Jan talade om att tävlingsprogrammet nu är ute.
d.Elit/Juniorkommittén
Martin informerade om att träningarna i de olika grupperna snart sätter
igång.
Lägerverksamhet för Elit-, Tour- och Tävlingsgrupper på Vasatorp samt
Simons i Danmark inleder säsongen.
I helgen som kommer delar juniorer ut reklam för gödsling samt
restaurangens catering.
Aktuella arrangemang är den 26 juni då det är dags för klubben att arrangera
en JMI-tävling. Juniorkommittén har förslag om att sälja tävlingen till ett
företag som får använda sitt namn på tävlingen mot sponsrade medel.
Under slutet av juli spelas JSM-match.
e.Damkommittén
Gunilla berättade att hälften av platserna till modevisningen är sålda och att
de hoppas på fullsatt till onsdagen den 12 april.
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Seniorkommittén
Johnny berättade att det var 60 anmälda till årets upptaktsmöte den 5 april
och att seniorerna har varit behjälpliga med lagning av fairway och sått
gräsfrö samt hällt jord i gropar runtom på hela banan.
8: Klubbens ekonomi
Bo sa att det var lugnt på den ekonomiska fronten än så länge och att det
endast är några få räkningar som har trillat in.
9: Kommunikation &Marknad
Inget nytt att rapportera.
10: Övriga frågor
Jan påtalade att vi behöver nå ut till alla medlemmar om att stödja föreningen
genom Gräsroten vid spel hos Svenska Spel. Oliwia kommer att kommunicera
detta vid ett medlemsutskick. Förra året fick föreningen 1 820 kr i kick-back.
11: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 8 maj.
12: Mötets avslutande
Mötesordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet
Sofie Widal
Ledamot RiGK
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eslutsmatris från styrelsemötet

017-01-09

eslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

j genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:

eslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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