Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 8 maj 2017
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Sofie Widal, Peter
Ljungkvist, Jan Bengtson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman, Martin
Engström
Frånvarande: Bo Eliasson
Adjungerade: Maria Skoglund,p4
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från styrelsemöten den 13 mars och den 3 april godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Jan Bengtson.
4: Adjungerade föredrar
Maria inledde med att berätta om statusen på banan med särskilt focus på
greenerna. Lägesförbättring råder på den finklippta delen och greener
med ett scorekort.
Dressning runt greenflaggorna sker för hand och snömögelskador pluggas.
Efter en kall, blåsig och torr vår har greenerna inte vuxit som önskat. Bara
värmen kommer så läker greenerna.
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För att motverka negativa synpunkter på Ringenäs som golfbana
framfördes synpunkten att seriespel undviks på Ringenäs tidigt på
säsongen.
Maria berättade vidare att medlemsantalet ökar. Detta gäller såväl antalet
A-medlemmar som 9-hålsmedlemmar.
Antalet medlemmar uppgick till 2068 per den 30 april.
Detta händer i maj. Den 7 maj klubbtävlingen ”Vårslaget”, Hallands
gentlemän den 9 maj, RiBC-tävling den 10 maj, D50-tävling den 11 maj,
VW-golfen den 18 maj, Golfens dag den 20 maj, Gökottegolfen den 25 maj
och D60-tävling den 29 maj.
En ny uteplats med härliga fåtöljer har iordningställts i anslutning till
hotellet.
En värvamedlemmar-kampanj påbörjas. Om ny A-medlem värvas utgår
1000 kr till värvaren. För annan medlemskategori utgår 500 kr i belöning.
Årets medlemsfest genomförs den 17 juni.
Ringenäsveckan är den 16 till 21 juli.
JSM genomförs den 26-29 juli.
Postens företagsgolf spelas den 22-23 september.
Maria återkopplar slutligen till ”Golfens dag” och berättar att det bl a
kommer att bli ett antal stationer med olika aktiviteter, restaurangen
erbjuder fika två för en, skattjakt med fina priser och erbjudanden i
shopen.
Representanter för såväl bolag som klubbstyrelse kommer att finnas på
plats under dagen.
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5: HGDF-aktiviteter
-vårårsmöte
Någon ytterligare information än den som framfördes vid föregående möte
fanns inte att redovisa.
6: Klubben gemensamt
-valberedningen
Anne Petersson jobbar vidare med att bilda en ny valberedning och
efterlyser hjälp i detta arbete från styrelsen.
7: Kommittéerna
-Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Peter berättar att regelutbildning genomförts vid tre tillfällen under våren.
Utbildningen genomfördes dels i form av teoretiska genomgångar
inomhus och mer praktiskt utomhus.
Kursledare var Tommy Gustafsson som med stor entusiasm lotsade
deltagarna genom ett snårigt regelverk.
Deltog gjorde ca tio medlemmar med ett engagemang i klubben som
tävlingsledare.
Eventuellt kommer en liknande kurs att genomföras till hösten.
Peter efterlyste också ett tydliggörande för bankommittén om vilken roll
man har, syftet med verksamheten o s v.
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-Tävlingskommittén inkl serielagen
Janne berättade om säsongens första tävling som genomfördes igår. 65
deltagare vilket får betraktas som bra. Något annat positivt var speltiden
som för samtliga höll sig inom fyra timmar.
Det nya systemet med tio minuter mellan bollarna påverkar speltempot på
ett mycket positivt sätt.
Den genomförda tävlingen ingick också i det nyinstiftade Order of Merit.
Många intresserade av att delta och detta kommer att påverka
tävlingsverksamheten på ett positivt sätt i så motto att fler vill delta i
tävlingsverksamheten. Inte minst i de tävlingar som ingår i Order of Merit.
Seriegolfen är i full gång.
I sammanhanget lyfte Jan frågan om och behovet av resultatredovisning på
ett bättre sätt än dagens. Att på ett bättre sätt kunna följa det som händer
på banan under en tävling. Jan har tittat på en variant med en digital
skärm som uppdateras löpande ute på banan med mobil eller liknande och
med rätt placering, exempelvis i fönstret till höger om entrén, skulle ge en
mycket bra information om läget i aktuell tävling.
Programvara finns som möjliggör en enkel koppling till GIT.
Jan-Olof tar med sig frågan till kommande möte med Maria.
-Elit/Juniorkommittén
Martin berättar att verksamheten kommit igång bra. Många deltagare och
ett härligt engagemang från spelarna.
Första lägret har genomförts och första omgången i Skandiatouren spelas
kommande helg.
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-Damkommittén
Gunilla berättade om ”Modevisningen” som genomfördes den 12 april och
lockade ett 60 tal deltagare. Trevligt och uppskattat som vanligt.
Damnian startar den 10 maj. Tyvärr verkar det bli något färre deltagare än
tidigare.
Den 8 maj, d v s idag, genomfördes den första omgången i den så kallade
”Havring Cup”, en matchspelstävling mellan damer från Haverdal och
Ringenäs.
-Seniorkommittén
Johnny informerade om aktuell verksamhet från seniorkommittén.
Redan den 5 april hölls stort uppstartsmöte inför den kommande
säsongen med 61 deltagare.
Den 18 april spelades en tävling i spelformen fyrboll/bästboll, den 21 april
avhölls nytt kommittémöte och den 27 april en tävling med spelformen
greensome. Den 4 maj ytterligare en tävling, då foursome.
Slutligen berättade Johnny om den kommande bussresan till Skåne och
Skepparslöv. En resa med hela 39 anmälda.
8: Klubbens ekonomi
Jan-Olof hade informerats av Bosse om att det ekonomiska läget var gott
och under kontroll.
9: Kommunikation &Marknad
Inget fanns att rapportera.
10: Övriga frågor
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Jan berättade om diskussioner kring det kommande JSM i matchspel och
på vilket sätt spelformen skulle kunna utvecklas för att erbjuda
deltagarna mer spel.
Planering inför kommande SM 2018 pågår. Jan och Gunnar Nilsson
kommer att besöka Ryfors där årets SM spelas för att lära men också för
att marknadsföra kommande SM på Ringenäs.
Årets vandrande ”introkort” kommer i år att innehas av Peter.
Slutligen diskuterades behovet av att snygga upp kring våra tees. Inte
minst informationen i anslutning till första tee borde exponeras på ett
bättre sätt.
12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 19 juni.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RIGK
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Beslutsmatris från styrelsemötet

2017-01-09
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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