Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndag den 4 juni 2018.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Johnny Petersson, Jan Bengtson, Bo Eliasson, Peter
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Martin Engström, Gunilla Björkman, Magnus
Feldt
Frånvarande: Sofie Widal
Adjungerad: Maria Skoglund
1: Mötets öppnande
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Adjungerad föredrar
Maria inleder med att uppmärksamma den fina insats Ingrid Lindblad
gjort under tävlingen German Girs på tidigare Solheim Cupbanan St. LeonRot Golf Club. Tävlingen avslutades den 2 juni och Ingrid vann på -14.
På gång är att Expressen/Golfbloggen besöker Ringenäs den 5 juni för att
skriva om anläggningen. Under besöket kommer Maria att tillsammans
med Ingrid spela med besökande reporter och Maria hoppas att besöket
skall generera mycket och bra publicitet om Ringenäs.
Golf Digest kommer också att ha en artikel om Ringenäs med focus på vad
som är speciellt med denna klubb. Detta efter att reportern från läsare fått
tydliga signaler om att Ringenäs är en klubb med stor gemytlighet, bra
atmosfär och en klubb som verkligen satsar på juniorerna.
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Banan är som alla säkert vet mycket torr. Detta trots att det vattnas så
mycket som är tillåtet. Några gäster har framfört klagomål, i första hand på
tröga greener men i stort är besökande mycket nöjda med Ringenäs och
totalupplevelsen.
Maria konstaterar att greenerna är tröga för tillfället beroende av den
grässort som används och att blomningen som sker just nu gör dem
särskilt känsliga.
Magnus Sunesson, som starkt bidragit till den design som banan har för
tillfället besökte Ringenäs förra veckan med ambitionen att se över
anläggningens bunkrar och hur de kan förbättras.
Under denna punkt redovisade Jan kommande bansamarbete under SMveckan den 13-15 juli.
Kontakten med Rydö har resulterat i en överenskommelse där vi under de
dagar SM pågår på Ringenäs får spela på Rydö för en kostnad motsvarande
Hallandsgreenfee. Och motsvarande gäller då när för Rydös medlemmar
när SM spelas där.
Dessutom får Ringenäs medlemmar spela på Ullared/Flädje hela SMveckan för Hallandsgreenfee .

4: Justering av protokoll från föregående möte
Föregående protokoll från mötet den 7 maj godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johnny
Petersson.
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5: Aktuella frågor
-Mötet med bolaget den 23 maj
Konstaterades att gällande spelrättsavtal är korrekt.
När det gäller bolagets strategi och mål på kort och medellång sikt
uttalades en tydlig ambition om att utveckla anläggningen till en året runt
-anläggning.
En gemensam målbild för föreningen och bolaget diskuterades. Den skulle
kunna omfatta frågor som strategi för att minska medlemstappet,
rekrytering av nya medlemmar, tillgänglighet och service för alla
medlemmar för att uppmuntra ett livslångt golfande.
Dessutom diskuterades vid mötet alternativa
medlemsnivåer/spelrättigheter och på vilket sätt och i vilken omfattning
föreningen exponeras på sociala medier, anslagstavlor etc. Också
tillgängligheten i klubbhuset i form av klubbrum diskuterades.
-Golfens dag den 26 maj
Maria informerade om Golfens Dag som genomfördes den 26 maj.
Arrangemanget genomfördes på ett positivt sätt och många besökare
uttryckte en känsla av att vi på Ringenäs verkligen verkar ”gilla golf”.
-Nyhetspublicering på hemsidan
När det gäller exponering och publicering i sociala medier, ex via
nyhetsbrevet kommer ett ökat samarbete att utvecklas mellan förening
och bolag.
I det arbetet kommer Sofie Widal att representera föreningen och bolaget
kommer att till nästa styrelsemöte ha utsett en representant.
-GDPR, den nya personuppgiftslagen
Handlar om registerhantering och ett informationsmaterial om detta har
tagits fram Svenska Golfförbundet.
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Innehållet följer i stort nuvarande PUL. Ett ökat ansvar ställs dock på att
beskriva processen för hantering och borttagande av data i systemet.
I sammanhanget aktualiserades också frågan om vilka register som finns
med personuppgifter och att samtliga register måste hanteras i systemet.
Maria kommer att träffa en konsult med bred kunskap om GDPR för att
säkerställa en riktig hantering inom Ringenäs. Mer information om detta
kommer kommande möte.
-Bidragsansökan ”anläggningsbidrag”
Peter redovisade innehållet i ett PM där Sofie redovisar möjligheten att få
anläggningsbidrag 2018 med koppling till vision 50/50.
I den kontakt Sofie haft med SISU konstateras att Ringenäs senast sökte
anläggningsbidrag 2014 och att det därefter enligt reglerna råder 5 års
karens. Möjligheten att söka i år finns givetvis men chansen är betydligt
större om vi väntar till nästa år.
6: Klubbens ekonomi
-kassörens rapport
Bo informerade om det ekonomiska läget som är fortsatt gott.
Totalt disponerar föreningen i nuläget över ett kassasaldo på 788 kkr.
7: Övriga frågor
Under denna punkt redovisade Jan Bengtson läget på tävlingsfronten.
Den under förra året mycket uppskattade matchspelstävlingen kommer
inte att genomföras i år på grund av för få anmälda deltagare.
I skrivande stund har tre klubbtävlingar genomförts med gott resultat.
Framåt gäller att Golfhäftet genomförs den 10 juni, JMI (Junior Master
Invitational) veckan därpå och i midsommarveckan spelas en tävling som
arrangeras av Dagmar Glemme Art Center.
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När det gäller deltagare till SM den 13-15 juli är i dagsläget 28 damer
anmälda i klasen D50 och 12 damer i klasen D30.
Antalet funktionärer som kommer att vara engagerade uppgår till 25
stycken.
Ordförande informerar under denna punkt om att nästa möte med bolaget
blir den 6 september.
8: Nästa möte
Kommande möten blir 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, och 3/12.
9: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet

Claes Carlstedt
Sekreterare RiGK
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