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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen den 19 juni 2017 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Peter Ljungkvist, Jan 
Bengtson, Claes Carlstedt, Bo Eliasson 
 
Frånvarande: Sofie Widal, Martin Engström, Gunilla Björkman 
 
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 8 maj godkändes. 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johny Petersson. 
  
 
4: Adjungerade föredrar 
 
Maria inledde med en kort reflektion av aktiviteter på Ringenäs under maj 
månad. 
Bland aktiviteter som nämndes var Golfens dag den 20 maj, iordningställd 
uteplats och Gökottegolfen. 
 
I början av juni besöktes Ringenäs av tidskriften Norsk Golf som gör ett 
reportage om Ringenäs.  
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Söndagen den 4 juni spelades Golfhäftet Trophy, den 8 juni Juniortouren 9 
hål och den 13 juni Ringenäs Business Club tävling. 
 
Den 17 juni var det medlemsfest. En mycket uppskattad aktivitet med 
mycket folk, god mat och trivsam stämning. 
 
Den 19 juni besöktes Ringenäs av en känd fotograf som förbereder en 
fotoutställning på Tylöbäck. En hel del bilder från vår fina anläggning 
kommer att exponeras på utställningen. 
 
Onsdagen den 21 juni spelas Juniortouren med 9 respektive 18 hål. 
 
Den 23 juni midsommarafton blir det en hel del aktiviteter med 9-
hålstävling, buffé och trubadur. Dans kring midsommarstången utlovas 
också med tillhörande ”små grodorna”. 
 
Maria berättade också att medlemsantalet ökar och i dagsläget uppgår till 
2105 st. Bara under maj månad ökade medlemsantalet med 37 stycken. 
 
Banan har initialt haft vissa problem. Bland annat snömögel. 
Banpersonalen har arbetat intensivt för att få såväl fairways som greener i 
bra skick och i dagsläget kan konstateras att de gjort ett alldeles utmärkt 
jobb och att banan idag håller högsta klass. 
Något som också intygades av Magnus Sunesson som under föregående 
vecka besökte Ringenäs för en besiktning av de åtgärder han initierat. 
 
Synpunkten framfördes att det är viktigt att 
”tredjeklippningen/semiruffen” inte släpps upp för högt. Det skapar bara 
problem och sinkar spelet. 
 
På frågan om vad som händer med studion respektive klubblokal svarade 
Maria att dessa frågor för tillfället ligger på is och kommer att aktualiseras 
så fort de ekonomiska möjligheterna finns. 
 
På frågan om vilka rabatter som lämnas i olika sammanhang hänvisade 
Maria till spelrättsavtalet där dessa frågor finns reglerade. 
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5: HGDF-aktiviteter 
 
Inga aktiviteter hade förevarit. 
 
6: Klubben gemensamt 
 
-valberedningen 
 
Frågan om valberedning och framförallt valberedningens storlek 
diskuterades. Enligt stadgarna skall denna bestå av tre personer. En 
målsättning som tycks svår att uppnå. 
Samtidigt gav årsmötet 2017 styrelsen i uppdrag att lösa frågan och 
lösningen blir den att valberedningen fortsättningsvis består av två 
personer. 
 
7:  Kommittéerna 
 
 
-Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik 
 
Peter berättade om Magnus Sunessons besök och hur nöjd han var med 
banan. 
När det gäller utbildning har ett antal klubbdomarutbildningar genomförts 
och kan anses vara avslutade.  
Fokus kommer nu att vara regelutbildning för våra juniorer. 
 
-Tävlingskommittén inkl serielagen 
 
Jan informerade om genomförda tävlingar. 
 
62 par deltog i Gökottegolfen vilket är rekord.  Jan uppfattade att det nya 
Order of Merit systemet uppskattas av medlemmarna och starkt bidrar till 
ett ökat tävlande. 
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När det gäller Golfhäftet Trophy deltog 52 par och till Bendt Bil på söndag 
är 70 par anmälda. 
Ringenäsveckans tävlingar finns nu samlade på ett A4-ark. Veckan, som är 
vecka 29, omfattar 6 tävlingar. 
 
Årets SM kommer att besökas av Jan Bengtsson och Gunnar Nilsson 
tillsammans med två representanter för bolaget. 
Detta som en förberedelse för SM den 7-15 juli 2018. 
 
Inför stundande JSM har Jan kallat till möte den 20 juni för att diskutera 
och planera behovet av funktionärer. Ett 25 tal medlemmar kommer att 
delta på mötet. 
 
Jan avslutade med att kommentera pågående seriespel som ”rullar på”. 
 
-Elit/Juniorkommittén 
 
Även denna verksamhet ”rullar på”. 
 
Annica Invitational startar imorgon den 20 juni med två representanter 
från Ringenäs. Julia Engström och Ingrid Lindblad. 
 
Informerades vidare om att lag-SM 2017 för damer kommer att kunna 
genomföras med optimalt lag. Bland annat beroende på minskat antal 
Europatävlingar. 
Lag-SM spelas den 19-22 juli på Barsebäck.  
 
Bestämdes i sammanhanget att snarast aktualisera och gå igenom 
budgetarna för såväl JMI som JSM och SM med representant för bolaget. 
 
-Damkommittén 
 
Inget fanns att rapportera 
 
-Seniorkommittén 
 
Johnny berättade om en som vanligt omfattande verksamhet. 
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I mitten av juni, närmare bestämt den 14 juni, hölls kommittémöte om 
höstens verksamhet. Den 29 juni spelas först en scrambletävling, därefter 
stor årsfest på sedvanlig plats i Gullbrandstorp. 
 
Johnny berättade vidare om den omfattande tävlingsverksamheten och 
det stora intresset från medlemmarna att delta i tävlingsverksamheten. 
 
Det har också tillkommit många nya medlemmar i år vilket är glädjande. 
 
8: Klubbens ekonomi 
 
Bo berättade om det ekonomiska läget och den mycket goda likviditeten. 
 
Efterlyste i sammanhanget en förbättrad prognosverksamhet för klubbens 
olika verksamhetsområden. 
 
9:  Kommunikation & Marknad 
 
Inget fanns att rapportera. 

 
10:  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor var anmälda. 
 
12:  Nästa möte  
 
Nästa möte bestämdes till den 14 augusti och mötet därpå till den 4 
september. 
 
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     

2017-06-19   
 

  
Beslut Ansvarig för genomförandet Färdigt senast 

             
     
 

  
     

      

      

      

      

      

      
 

  
Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:   
 

  
Beslut Ansvarig för genomförandet Ej genomfört pga  

     

      

      

      

      

      

      

      
 


