Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 9 april 2018.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Peter Ljungkvist, Bo Eliasson, Martin Engström, Johnny
Petersson, Jan Bengtsson, Gunilla Björkman och Sofie Widal.
Frånvarande: Claes Carlstedt och Magnus Feldt
Adjungerade: Maria Skoglund
1. Mötets öppnande
Peter hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från styrelsemötet den 5 mars godkändes och justeras på
kommande styrelsemöte.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Jan Bengtsson.
4. Adjungerad föredrar
Banan öppnar torsdagen den 12 april kl 13 och just nu ligger all fokus på
att få bana med greener iordning inför premiären. Det är ett bra och
positivt utgångsläge då banan ser ut att ha klarat sig bra under vintern.
Samtidigt som blå/gul slinga öppnar stängs den röda vinterslingan under
två veckors tid för återhämtning.
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En ny anslagstavla i damernas omklädningsrum är nu på plats.
Och en ny kock välkomnas till Restaurang Ringenäs och som tidigare har
jobbat på Icehotel.
Två nya medarbetare ute på rangen välkomnas. Våra robotar Walter som
plockar bollar och Kattis som klipper gräs ☺!
Nya bollar till rangen kommer i slutet av april och nya mattor är på g
liksom targets ute på rangen.
Peter passade på att fråga Maria om vi kan erbjuda Hallandsgreenfee 50%
till medlemmar vars banor är stängda i samband med SM. Styrelsen liksom
Maria var positiva och Peter återkopplar till HGDF att Ringenäs ställer
upp.
Jan undrade över om den nerklippta häcken vid tee på blå 1 på något sätt
skall skyddas innan den växt upp då flertalet golfare väljer vägen tvärs
över tee från parkeringen. Maria skulle kolla upp om något skall göras.
5. Aktuella frågor
-Styrelsens arbetssätt och verksamhetsplaner
Varje kommitté redovisade sin verksamhetsplan för 2018. Se bilaga.
Tanken är att vi i november månad inför budgetarbetet arbetar vidare
med dessa planer.
Här uppkom också frågan till respektive kommitté att fundera över om det
skulle kunna gå att ordna spel för medlem ”utom tävlan”, dvs någon form
av sällskapsgolf men i samband med tävling?
Det informerades även om ny lokal regel där våra gärdsgårdar numera
räknas som fast tillverkat föremål vilket innebär lättnad.
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-Förebyggande dopingarbete
Inför detta möte hade de flesta i styrelsen genomgått kunskapstest om
doping på RFs hemsida. Martin presenterade ett förslag om
Antidopingplan för Ringenäs GK som en enig styrelse beslutade ska gälla.
Se bilaga.
Det beslutades även att Martin registerar föreningens Antidopingplan och
beställer ett diplom från RF att vi har genomgått förebyggande
dopingarbete.
-Föreningsstadgar
Det beslutades att våra stadgar läggs ut på hemsidan vilket Peter tog på sig
att ordna. Se bilaga.
Sofie hade synpunkter på paragraf 11 angående utträde samt paragraf 21
punkt F ombud till HGDF att detta bör tas upp som förslag till
stadgeändring vid nästa årsmöte. Det beslutades att stadgarna bör ses
över inför årsmötet.
-Policy avseende introduktionskort
Ordförande gav förslag på hur de s k ”Introduktionskort” ( 2 st) som ger
möjlighet för styrelsemedlem att spela på andra banor skall användas. Se
bilaga.
Jämte ordförande var det egentligen Martin som skulle vara berättigad till
ett kort men han avböjde och det beslutades därmed att det är Peter och
Johnny som innehar våra introduktionskort under 2018.
-Vision 50/50
Gunilla berättade att föreningen har antagits till projekt Vision 50/50, ett
utvecklingsprogram framtaget av Svenska Golfförbundet i samarbete med
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SISU Idrottsutbildarna för ökad jämställdhet och ett mer inkluderande
Golfsverige.
Uppstart sker i maj tillsammans med vår klubbrådgivare Claes Björklund. I
projektgruppen ingår Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Maria Skoglund,
Peter Franzén samt Ethel Leijon.
-Rapport från medlemsmötet 25 mars
På medlemsmötet den 25 mars deltog Gunilla Björkman som representant
för styrelsen tillsammans med Maria och ”Frasse”. Något bättre
uppslutning än föregående möte och det upplevdes som mycket positivt
bland deltagarna.
-Rapport från bankommitténs senaste möte (uppförande av fasta
toaletter)
Sofie berättade att bankommittén startat med att titta på
förutsättningarna kring uppförande av fasta toaletter samt möjligheter till
att söka bidrag. Det kommer att vara en lång process och blir förmodligen
inte färdigställt under detta år.
-Rapport från HGDFs vårårsmöte
Peter berättade att det återkopplades från golfklubbars besvarade enkäter
som har sänts ut där två saker kom fram som var typiskt för de halländska
klubbarna:

Värdering

X
X
Viktigt för mig

Saknar:
Del i socialt nätverk
Arrangemang som passar mig
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Frågan är vad föreningen kan göra åt detta. Så fundera på hur få
medlemmar känna sig delaktiga i sociala nätverk på klubben och vad för
typ av arrangemang skulle vi kunna ordna?
Peter berättade också att vår Julia Engström blev årets junior i Halland
tillsammans med Joel Sylvén, Falkenbergs GK.
På mötet nämndes det att Bäckavattnets GK nu har lösts upp och de
pengar som fanns kvar hos föreningen har skänkts till Handigolf.
Ändrade kvalgrupper för JSM-lag där Halland och Bohuslän spelar i samma
kval.
6. Klubbens ekonomi
Bo informerade om att han numera har tagit över redovisning för JK.
Juniorer som vill ha reseräkningar utbetalda sänder detta till Jan-Olof som
konterar och attesterar innan Bo betalar ut.
Bo visade en mall över de intäkter och kostnader föreningen har uppdelat
på JK, övrigt och totalt. Tanken är att vi varje tertial får en uppföljning hur
föreningens ekonomi utvecklar sig och kan då se hur utfall följer budget
samt prognos för 2018.
Det beslutades att mallen skall användas till uppföljning varje tertial.
7. Övriga frågor
-Prisskåp
Prisskåp önskas men problemet är vart det skall placeras. Frågan är också
hur mycket priser det gäller som vi tycker skall visas upp.
Martin kom med förslag att göra ett ”digitalt prisskåp” där foton på spelare
och pris skulle kunna rulla på tv-skärm istället.
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Det beslutades om att Peter och Jan undersöker vad det finns för priser
och att alla i styrelsen funderar på lämplig plats om ett prisskåp behövs.
-Bilder
Ett flertal av bilderna som hänger runtom i klubblokalen känns något
inaktuella eller saknar koppling till Ringenäs GK. Fundera på om det är
några egna spelare som bör fotograferas och sättas upp istället.
8. Nästa möte
Nästa möte är måndagen den 7 maj och då föreslogs det en genomgång av
spelrättsavtalet samt en djupare ekonomisk genomgång.
9: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet

Sofie Widal
Ledamot RiGK
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