Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 8 januari 2018.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Peter
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Sofie Widal
Frånvarande: Martin Engström
Adjungerade:
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 4 december godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johnny
Petersson.
4: Adjungerade föredrar
Maria Skoglund hade tyvärr inte möjlighet att delta vid dagens möte.
Istället redovisade ordföranden innehållet i ett mail från Maria med tre
punkter.
1)Bolaget har beslutat att öka antalet starttider med fyra stycken per dag.
En tid mer per timme mellan 09.00-13.00. Detta för att öka
tillgängligheten för såväl medlemmar som gäster.
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2)Banan är invintrad och är spelbar på ordinarie greener, trots frost.
Banan är blöt och varsamhet måste iakttagas på blöta partier med
framförallt vagnar. Det är också viktigt att nedslagsmärken på greenerna
lagas.
3)Ny hotellansvarig har anställts. Hon heter Anna Käll och har en gedigen
erfarenhet inom hotell-och besöksnäring. Anna kommer närmast från
Hotell Mullsjö och börjar på Ringenäs den 1 februari.
Efter lämnad information diskuterades beslutet att utöka antalet
starttider. En enad styrelse upplever beslutet som mycket olyckligt och JaOlof fick i uppdrag att återkoppla synpunkterna till Maria .
5: Årsmötet 2018
Förutsättningarna för och upplägget av årsmötet 7 februari 2018
diskuterades.
Valberedningens arbete är i stort sett slutfört och valberedningens
konstitution likaså.
Verksamhetsplanen är också i stort färdig efter en del smärre
redaktionella justeringar.
Mötet, som börjar kl 18.00 i restaurangen på Ringenäs, kommer att inledas
med en prisutdelning vad avser förra årets klubbmästerskap och en
genomgång av den nyligen genomförda medlemsenkäten.
Själva årsmötet beräknas starta kl 19.00.
6: Klubbens ekonomi
.Bo redovisade en i stort sett färdig resultaträkning som visar på ett
mindre överskott, 49,5kkr.
Han redovisade också hur kostnaderna fördelas på olika aktiviteter och
verksamheter.
I sammanhanget föreslog Bo att deltagarna i seriespelet 2018 skulle få en
något förhöjd ersättning i form av såväl lunch som träning tillsammans
med klubbens golfutvecklare. Förslaget mottogs positivt.
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Styrelsen diskuterade också i samband med en diskussion om 2018 års
budget möjligheten att mer konkret stödja Svenska Golfförbundet satsning
Vision 50/50 på Ringenäs och avsätta en slant för att kunna genomföra
några påtagliga förbättringar i linje med visionen.
7: Övriga frågor
Jan efterlyste deltagande på Svenska Golfförbundets
verksamhetsseminarie den 6 februari. Eftersom alla inte tagit del av
inbjudan skickar Jan ut den för påseende som ett första steg.
Diskuterades också eventuellt inkommande motioner. Konstaterades att
motioner, för att behandlas på årsmötet, skall skickas ut med
årsmöteshandlingarna.
8: Nästa möte
Nästa möte blir i samband med årsmötet den 7 februari då ett kort
konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet
9: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet

Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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