Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 4 december 2017.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Jan Bengtson, Peter
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Martin Engström, Bo Eliasson
Frånvarande: Gunilla Björkman, Sofie Widal
Adjungerade: Maria Skoglund,p4
Claes Fahlberg, p5
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från styrelsemötet den 6 november godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Jan Bengtson.
4: Adjungerade föredrar
Maria inleder med att berätta kortfattat om det pågående arbetet med
nästa års budget, verksamhetsplanering och aktuella strategifrågor.
Berättade vidare att den röda slingan, vinterslingan, håller på att ”vintras
in”. Krävs ett antal frostnätter för att detta skall ske. I avvaktan på detta
blir det spelförbud vid frost.

Ringenäs Golfklubb • Strandlida 469 • 305 91 Halmstad • 035 -16 15 90 • golf@ringenasgk.se

Berättade vidare om en förfrågan från Golfförbundet om att genomföra en
damtourtävling någon gång under säsongen. Inom perioden v.18-v.38.
Aktiviteten ”stänger” i princip banan för medlemmarna under tredagar.
Frågan diskuterades och andemeningen från klubbstyrelsen var att det
givetvis är positivt och intressant med ett sådant erbjudande men att det
under 2018 pågår mycket andra aktiviteter och att det vore bättre om
Ringenäs kunde genomföra denna tävling 2019.
Maria menar att detta ger möjlighet till bra och positiv marknadsföring av
Ringenäs. Dessutom tilldelas klubben fem wildcard vilket skulle ge
klubbens elitspelare möjlighet att delta.
Prissumman uppgår till 100kkr.
Frågan bordlades och kommer att tas upp igen på nästa möte.
Under denna punkt diskuterades också möjligheten att utveckla ett
samarbete med andra golfklubbar. De klubbar som varit aktuella i
diskussionen är Haverdal och Laholm.
Bo Eliasson som varit i kontakt med Laholms Golfklubb menade att det i
nuläget är viktigt att tydliggöra bolagets inställning till ett sådant
samarbete och under vilka förutsättningar det kan utvecklas.
Maria menade att frågan är intressant men komplex. I sammanhanget
berättade hon också att Ringenäs tappat mycket greenfeeintäkter under
året och behöver se över såväl logistik som prissättning.
Diskussionen kommer att fortsätta mellan klubbstyrelsen och bolaget.
Jan Bengtsson har haft diskussioner med Haverdal. I sammanhanget har
man också diskuterat ett samarbete under nästa års SM-vecka där vi skulle
få tillträde till varandras banor under SM-veckan mot Hallandsgreenfee.
5: Valberedningen
Claes Fahlberg, som representerar valberedningen, deltog och berättade
om statusen när det gäller styrelsens sammansättning kommande år.
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Läget är positivt och när det gäller nyrekrytering finns flera kvalificerade
personer där det är aktuellt.
Ånyo aktualiserades frågan om kommittérepresentanternas status i
styrelsen. Som ordinarie ledamot eller suppleant. Bo Eliasson menade att
styrelsen borde ta initiativ till att lägga fast hur det skall se ut. Inte
hänskjuta frågan till årsmötet.
6: HGDF-aktiviteter
Jan Bengtsson informerade om ett möte angående nästa års SM som varit
för tre veckor sedan. Mötet var i form av en workshop där olika
frågeställningar aktualiserades.
Jan fick i sammanhanget godkänt att köpa in pikétröjor och regnjackor
som skall bäras av den personal som är engagerade under SM-veckan.
7: Klubben gemensamt
Inget nytt fanns att rapportera.
8: Kommittéerna
-Utveckling/Utbildning, bana, regel/etik
Peter efterlyste närvarorapporter från kommittéerna som underlag för
den redovisning han skall göra.
Berättade också att någon omslopning av banan inte kommer att göras
nästa år.
-Tävlingskommittén inkl serielagen
Jan berättade att planeringen av tävlingsverksamheten är långt kommen
och i princip ser ut som i år. Berättade vidare att serielag är anmälda i
samtliga klasser. För D50 återstår vissa frågor att lösa.
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Normalt har deltagarna i seriespelet erbjudits lunch i samband med
tävlingar. Något som inte upplevts helt rationellt i och med att tävlingar
ibland inte påbörjat förrän vid lunch. Istället föreslog Jan att deltagarna i
H70 resp H75 på prov erbjuds golfutveckling med en timme efter varje
seriespelsomgång.
Dessutom en gemensam kick-off. Förslaget mottogs mycket positivt och
det beslutade i linje med detta.
-Elit/Juniorkommittén
Martin berättade att verksamheten löper på bra och att det nyligen
genomförts en golfgala för juniorerna. Ett uppskattat arrangemang med
prisutdelning mm.
-Damkommittén
Inget nytt fanns att rapportera.
-Seniorkommittén
Johnny berättade att verksamheten pågår för fullt och att nya medlemmar
uppskattar vintergolfen.
9: Klubbens ekonomi
Bo berättade om arbetet med klubbens ekonomi. Visst avräkningsarbete
för året återstår men i stort ser det mycket bra ut.
Berättade också att vissa rutiner när det gäller hantering av utbetalning
för juniorverksamheten kommer att förändras.
I sammanhanget nämndes att underlag till årets verksamhetsberättelse
skall skickas till Jan-Olof senast den 20 december.
Årsmötet hålls den 7 februari på Ringenäs Golfklubb och material skal
vara medlemmarna tillhanda den 16 januari.
I sammanhanget lyftes frågan om ekonomi för bl a den kommande SMveckan. Någon budget finns i dagsläget inte framme men principen bör
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vara att klubben får kostnadstäckning fullt ut och att eventuellt överskott
tillfaller bolaget.
10: Kommunikation & Marknad
Viktigt att information om det kommande årsmötet kommer ut till
medlemmarna. Som ett första steg ser Jan-Olof till att Maria nämner
datumet i sitt månadsbrev.
11: Övriga frågor
Bo berättade om det pris styrelsen erbjudits för att köpa greenfeecheckar.
Menade att priset är alltför högt och för att vara intressant borde ligga i
paritet med åtminstone aktuell tävlingsgreenfee, cirka 275 kr
Diskussionen med bolaget fortsätter.
Jan berättade om problematiken med att få sponsorer till
tävlingsverksamheten och efterlyste styrelserepresentation i Ringenäs
businessklubb. Efter en stunds diskuterande beslöts att försöka få med Jan
på businessklubbens uppstartsmöte för att berätta om och ”sälja in” våra
klubbtävlingar.
Slutligen diskuterades statusen på toaletterna ute på banan.
Konstaterades att dessa inte håller en godtagbar standard och att något
bör göras. En åtgärd som också ligger helt i linje med Golfförbundets
vision 50/50. Diskussionen utmynnade i ett förslag om delad finansiering
av några nya toaletter av modernt snitt.
12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 8 januari 2018.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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