Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: måndagen den 6 augusti 2018.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Johnny Petersson, Jan Bengtson, Sofie Widal, Peter Ljungkvist,
Claes Carlstedt, Martin Engström, Gunilla Björkman, Magnus Feldt
Frånvarande: Bo Eliasson
Adjungerade: Claes Fahlberg, Claes Björklund, SGF, p.3
1: Mötets öppnande
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Klubbutvecklingsprogrammet vision 50/50
Claes Björklund från SGF och som arbetar som en av sju klubbrådgivare
berättade inspirerat om det pågående och framförallt kommande arbetet
med vision 50/50 som Ringenäs Golfklubb deltar i.
Kortfattat är upplägget i projektet som är ett jämställdhetsprojekt initialt
en utbildning för styrelse, klubbchef, tränare och ytterligare några
medlemmar.
Efter genomför utbildning skall ett utvecklingsarbete bedrivas med
målsättning att:
-årligen få en nettotillväxt av kvinnliga golfare i landet med 10 000.
För Ringenäs innebär den siffran ungefär 30 nya kvinnliga medlemmar
per år.
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-jämställda styrelser med minst 35 procent kvinnor som delmål inom fem
år.
-jämställda valberedningar.
4: Adjungerad föredrar
Via mail gav Maria en kort återkoppling om sommarens och
bansituationen. Konstaterar att banan trots den extrema torkan, och
endast möjlighet till stödbevattning på fairways, hållit en god kvalitet.
Konstaterar också att SM fungerat väldigt bra ur alla aspekter. Många
spelare uttryckte stor nöjdhet med såväl bana som organisation och övriga
faciliteter på Ringenäs.
På personalsidan sker förändring i och med att Ingela Larsson slutar sin
anställning som administrativ chef på Ringenäs Golfklubb den sista
oktober. Ersätts av Åsa Hermansson som under september och oktober
kommer att jobba tillsammans med Ingela.
5: Justering av protokoll från föregående möte
Föregående protokoll från mötet den 4 juni godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Sofie Widal.
6: Aktuella frågor
-Bolagets och föreningens representant avseende
hemsida/nyhetsuppdatering
Bolaget meddelar att Oliwia Johansson blir den som kommer att ansvara
för arbetet med sociala medier, hemsida mm.
Från klubbens sida kommer Sofie Widal att fungera som kontaktperson.
Den 6 september träffar Peter, Bo och Magnus ägarna och Maria Skoglund
för gemensamma överläggningar.
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-Rapport från SM-veckan
Janne rapporterade från veckan och inledde med en eloge till Peter för
hans framträdande i samband med spelarmiddagen torsdag kväll.
För övrigt hade han enbart fått positiv feedback gällande såväl bana som
personal.
Antalet startande i de två klasserna uppgick till 136 vilket får anses vara
bra. Maxantalet var satt till 150.
En liten reflektion gjordes i sammanhanget av Gunilla som påpekade att
några spelare upplevt det samtida spelet på paddeltennisbanan som
störande.
Under denna punkt redovisade Janne också några reflektioner från
Ringenäsveckan. Antalet deltagare var större än någonsin tidigare och det
ekonomiska utfallet blev mycket bra.
Som en avslutning på årets tävlingsverksamhet kommer Janne att samla
alla de funktionärer som deltagit under säsongen till en återkopplings-och
utvecklingskväll som avslutas med middag. Datum för denna aktivitet är
ännu inte fastställd.
7: Klubbens ekonomi
-kassörens rapport
Bo meddelar via mail att medlemsintäkterna efter andra avräkningen mot
prognos ligger ca 30 tkr under förra årets förra årets siffra. En siffra som
kommer att justeras i och med avräkningen för andra halvåret som görs i
slutet av året.
För övrigt är det ekonomiska läget gott och löper i stort väl mot den plan
som gjorts.
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Även likviditeten är mycket god med en kassa som den sista juli uppgick
till 758 kkr.
7: Övriga frågor
För att ytterligare höja trivselfaktorn på Ringenäs och öka den sociala
samvaron väckte Claes C frågan om att starta en bridgekurs och i linje med
den en bridgeklubb. Förslaget mottogs positivt och kontakt kommer att tas
med bolaget för att se om det är möjligt och på vilket sätt det i så fall kan
göras. Kontakt kommer också att tas med bridgeklubben Allians för att
undersöka möjligheten att starta en nybörjarkurs.
8: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 3 september.
9: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet

Claes Carlstedt
Sekreterare RiGK
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