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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen den 1 oktober 2018. 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Johnny Petersson, Jan Bengtson, Bo Eliasson, Peter 
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Sofie Widal, Gunilla Björkman, Magnus Feldt 
 
Frånvarande: Martin Engström 
 
Adjungerad: Maria Skoglund, p3 och 4, Claes Björklund, Ethel Lejon, Boel 
Blücher och Inga-Britt Bengtson p3. 
 
 
1: Mötets öppnande 
 
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Utfall av medlemsenkäten och vision 50/50 
 
Claes Björklund från Svenska Golfförbundet inleder med att återkoppla till 
den inspirationsträff som genomfördes på Albatross Golfklubb i Göteborg 
den 3 augusti. 
Vision 50/50 är ett utvecklingsprogram för ökad jämställdhet på 
golfbanan och med målet om en mer inkluderande miljö och en större 
andel kvinnor som spelare och ledare. 
 
Initialt genomförs en utbildning för projektdeltagarna på Ringenäs 
Golfklubb uppdelad i tre olika ronder. Rond ett innehåller 14 olika 
utbildningsdelar och vid oktober månads utgång skall samtliga i 
projektet ha genomfört hela rond ett. 
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Torsdagen den 11 oktober kl. 13.00 träffas projektgruppen för att 
diskutera den pågående utbildningen och statusen på Ringenäs när det 
gäller olika frågor med koppling till projektet. 
 
Claes Björklund redovisade också redovisade också delar av resultatet 
från den medlemsenkät som genomförts nationellt och den kulturstudie 
som specifikt genomförts på Ringenäs. 
 
Svarsfrekvensen uppgick till 31% vilket motsvarar 510 svarande och får 
anses vara ett gott resultat.  
Resultatet från studien kommer att redovisas i annat sammanhang. 
Som en liten teaser och som tydliggörande av hur enkäten kan användas 
vidare i utvecklingsarbetet redovisade Claes andelen medlemmar som 
känner sig inkluderade i Ringenäs Golfklubb.  
 
31 % uppger att de känner sig inkluderade, 41% svarar kanske och 28% 
svarar nej, d v s de känner sig inte inkluderade.  
 
Med hjälp av ett antal bakgrundsfrågor kan resultatet analyseras vidare 
och i det fortsatta arbetet leda till ett antal förbättringsförslag.  
 
4: Adjungerad föredrar 
 
Maria inleder med att berätta att Ingela gör sin sista arbetsdag på 
Ringenäs den 31 oktober. 
Ingela efterträds av Åsa Hermansson som började sin anställning den 1 
september. 
 
I sammanhanget lyfte Peter frågan om behovet av administrativt stöd från 
receptionen i samband med tävlingar och uttryckte en önskan om att detta 
förstärks. 
Maria tog till sig synpunkterna och menade att Anna Hvits återkomst i 
februari kommer att förbättra situationen väsentligt. 
 
Även i år blir det en jultävling. Den genomförs den 8 december och spelas 
över 9 hål. 
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När det gäller banan och sommarens torka så har Ringenäs trots de svåra 
förhållanden som rådde klarat sig mycket bra. 
Göran Hansson, bankonsulent besökte i veckan Ringenäs och var mycket 
positiv till kvalitén på såväl fairways som greener. 
 
Arbetet med blå 5 avslutat och resultatet blev mycket bra. Påpekades i 
sammanhanget att läget för den dropzon som finns där behöver 
tydliggöras. 
 
Arbetet med att förbättra systemet med bunkrar påbörjas den 16 oktober. 
I första skedet kommer bunkrarna på den gula slingan att ingå. En del 
bunkrar tas bort, andra minskas i storlek. 
 
En del slipers har murknat väsentligt och kommer att bytas ut. 
 
Tee på röd 9 har förbättrats och den tidigare mattan tagits bort. 
 
Maria berättar vidare att det gäster utrycker mest frustration över över 
den bristande skyltningen så andelen ”next tee”-skyltar har utökats 
ordentligt. 
 
Svenska Touren har uttryckt önskemål om att genomföra en tävling i 
Halmstad sommaren 2019. Tävlingen genomförs på fyra banor i Halmstad 
där då Ringenäs är en. Upplägget är en kombination av pro -am och 
individuell tävling. Genomförandet av tävlingen planeras till 
midsommarveckan. Tävlingen omfattar både damer och herrar och 
prissumman är densamma. 
 
En ny delägare av anläggningen har tillkommit. Han heter Lars-Åke 
Bylander.  
 
Frågan om tidsintervall vid start diskuterades. Maria menade att någon 
kritik mot att ha åtta minuter mellan bollarna inte framkommit till 
receptionen medan delar av styrelsen som arbetar som starters och 
rangers då och då hade en avvikande uppfattning. 
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Maria redovisade aktuell årsrapport över bl.a. beläggningsgrad. Den visar 
på en något högre beläggningsgrad, 42,29% 2017 jämfört med 41,29% 
2018. 
 
Maria aktualiserade också frågan om alternativa medlemsavgifter med 
särskilt focus på studenter som läser på annan ort och kanske vistas på sin 
hemmabana mer begränsat under några år. 
 
Aktualiserade också frågan om att införa autogiro för medlemmar som så 
önskar. 
 
Slutligen tog Maria upp frågan om 9-hålsmedlemskap och de problem som 
är förknippat med detta. Många 9-hålsmedlemmar känner sig missnöjda 
med den situation som är.  
 
 
5: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Föregående protokoll från mötet den 6 augusti godkändes. 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Bo Eliasson. 
 
 
5: Aktuella frågor 
 
-Rapport från bankommitteémötet 29 augusti 
 
Sofie berättade att bunkerprojektet påbörjas och kommer att ge oss en 
bättre bana mer anpassad till Ringenäs förutsättningar.  
 
-Rapport från 50/50 inspirationsträff i Göteborg  
 
Gunilla gav en kort information och hänvisade till det som sagts under 
punkt 3. 
 
-Kommunikation/hemsida 
 
 Sofie har tillsammans med Oliwia diskuterat hur hemsidan kan förbättras. 
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En kravspecifikation har formulerats som i stort går ut på att en ny 
startsida skapas med en större tydlighet och uppdelning av sidor i 
gäst/medlem. 
 
Dessutom med ambitionen att integrera Facebook och Instagram till 
hemsidan på ett bättre sätt. 
 
Möjligheten att lägga in bilder och på ett bättre sätt föra ut aktuell 
information på hemsidan skall förbättras. 
 
För att implementera i linje med den upprättade kravspecen behövs ca 27. 
000 kr. En kostnad som förslagsvis delas mellan bolaget och klubben. 
 
Styrelsen beslöt att godkänna upplägget för en förbättrad hemsida 
och den föreslagna kostnadsfördelningen. 
 
Gunilla uttryckte en önskan om att aktuell slinga skulle publiceras på 
hemsidan för att undvika en massa onödiga telefonsamtal och frågor om 
detta. Sofie tar med den frågan i det fortsatta arbetet.   
 
-Verksamhetsplan-budget och verksamhetsplanering 
 
Peter aktualiserade arbetet med ny budget och verksamhetsplan för 2019. 
 
-Frågor inför mötet med ägarna 
 
Konstaterades att det finns många frågor som behöver lyftas och 
diskuteras med ägarna.  Samtidigt ombads styrelsen maila Peter 
ytterligare frågor som behöver lyftas. 
 
6: Klubbens ekonomi 
 
-kassörens rapport 
 
Bo redovisade det ekonomiska läget. Arbetet med en prognos för 2018 
kommer att vara klart och redovisas på nästa styrelsemöte. 
Återstår att få in en del underlag, bl.a. från SM-veckan. 
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När det gäller likviditeten så är den fortsatt god och med en ingående 
balans på 635.881 kr 2018 uppgår kassan idag till 793.313kr vilket kan 
jämföras med föregående år då ingående balans var 590.025 kr och den 
sista september 462.132 kr. D v s förändringen från den 1/1-17 till 30/9-
18 är hela 285 505 kr. 
 
 
7: Övriga frågor 
 
Under denna punkt diskuterades det kommande ERFA-mötet som i år är 
uppdelat på ett antal mindre möten kopplat till verksamhetsområde. 
Den 4 oktober träffas bana & miljö, den 24 oktober damer, 27 oktober är 
det ordförandekonferens, 31 oktober tävlingsprogram, 3 november 
domare och slutligen den 10 november junior & elit.  
 
Jan berättade att tävlingsprogrammet för 2019 är fastlagt och översänt till 
bolaget. 
 
Slutligen informerade Jan om en kommande tävling, ”Kick off för de nya 
golfreglerna”, en pedagogisk tävling som förutom själva tävlingsdelen 
också skall visa och exemplifiera de nya golfregler som träder i kraft nästa 
år. 
 
8:  Nästa möte 
 
Kommande möten blir 5/11, och 3/12. 
 
9:  Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGK 


