Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 3 december 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 p 3, Claes Fahlberg p 5.
1: Mötets öppnande
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Adjungerad föredrar
Maria berättar inledningsvis om uppkommit problem vid fakturering av
medlemsavgifterna. Dålig synkning mellan GIT och VISMA. Lösning på
gång så att fakturorna kan vara ute hos medlemmarna före årsskiftet.
Den planerade jultävlingen kommande lördag innehåller en viss osäkerhet
beroende av nuvarande banstatus.
Maria uttryckte stor nöjdhet med det hittillsvarande resultatet av
bunkerprojektet som ju omfattar gul slinga. Uppmanade såväl styrelse
som medlemmar att ta del av de gjorda förändringarna.
I sammanhanget lyftes frågan om det inte fanns risk för att för många
bunkrar tas bort.
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Det planerade mötet mellan ägarna och representanter ur styrelsen
bestämdes till den 11 december kl 18.00.
Aktiviteten ”Jul på Ringenäs” blev en stor succé´ med över 500 besökare.
Många medlemmar var på plats men även många ickemedlemmar deltog.
Från ägarsidan ligger focus för närvarande på att få fram en budget för
2019. En hel del strategiska frågor ingår också i arbetet och där
medlemsrekrytering är en av de viktigaste. Bland frågor som diskuteras i
det sammanhanget kan nämnas åtgärder för att behålla nya medlemmar.
Kan handla om en snabbare resa till officiellt handicap och att i större
utsträckning ”bjuda på” utbildningstid.
En annan fråga av strategisk karaktär som diskuteras är ett utökat och
förbättrat samarbete med andra klubbar.
4: Justering av protokoll från föregående möte
Föregående protokoll från mötet den 5 november godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Gunilla
Björkman.
5: Aktuella frågor
-Valberedningens rapport
Claes Fahlberg, representant för valberedningen, gav en bild av läget när
det gäller rekrytering av nya representanter till styrelsen. Handlar bl. a.
om fyra nya ordinarie representanter i styrelsen. Bland annat ny
ordförande på ett år. Läget är enligt Claes mycket gott och förslag som
kommer att föreläggas årsmötet finns framme.
Även när det gäller ny valberedning finns ett väl genomarbetat förslag
framme.
Bestämdes i sammanhanget att flytta årsmötet till den 13 februari.
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Januari månads styrelsemöte flyttas till den 14 januari för att ge ett ökat
utrymme att jobba igenom såväl budgetar som verksamhetsplaner för
nästa år.
-Verksamhetsplaner och budget
När det gäller kommittéernas arbete med verksamhetsplaner och budget
finns ett bra material framme.
Slutjustering pågår och ett färdigt material skall levereras till Peter senast
den7 januari för att kunna redovisa ett färdigt material på styrelsemötet
den 14 januari.
Några highlights från materialet.
Junior –och elitkommittén planerar en systeraktivitet med annan klubb
inom ramen för det vision 50/50 arbete som pågår på Ringenäs.
Tävlingskommittén har lagt fast hela årets tävlingsverksamhet både när
det gäller klubbtävlingar och seriespel. 11 lag deltar i seriespelet och
klubbtävlingsverksamheten väntas generera ett överskott på 90 kkr.
Dam-och seniorkommitténs verksamhet är i princip identisk med
innevarande år.
Inom ramen för bankommitténs arbete kommer pengar att reserveras för
nya toaletter på banan och för regel-och handicapkommittén kommer ett
omfattande arbete att göras med utbildningsinsatser kopplat den nya
regelboken.
-Inför årsmötet
Bilder som speglar resp. kommittees arbete och slutmaterial gällande
verksamhet och budget 2019 skall levereras till Peter senast den 7 januari.
När det gäller praktiska frågor kopplat till årsmötet den 13 februari som
lokal, förtäring mm tar Jan kontakt med Maria för att säkerställa ett bra
upplägg.
Gunilla kontaktar Claes Björklund från SGF för deltagande och en kort
presentation av projektet ”Vision 50/50”.
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De frågor som aktualiserades på mötet gällande verksamhetsplaneringen
finns dokumenterade på respektive kommittees slide.
6: Klubbens ekonomi
-kassörens rapport
Bo berättade kortfattat om läget. Ekonomin fortsatt god och likviditeten
visar i nuläget på ett överskott i år jämfört med föregående år på 116 kkr.
7: Övriga frågor
Jan berättade om den nyligen genomförda regelutbildningen som
genomförts under två dagar och med ett 25-tal deltagare. Från styrelsen
deltog Jan och Bo.
Motsvarande utbildning har Gunilla tidigare genomfört. Men då på
Halmstad Gk.
Utbildningsledare var Tommy Gustafsson och ett material finns framtaget
för fortsatta utbildningsinsatser. Vilka kommer att bli omfattande under
2019.
8: Nästa möte
Nästa möte är den 14 januari.
9: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGK

Ringenäs Golfklubb • Strandlida 469 • 305 91 Halmstad • 035 -16 15 90 • golf@ringenasgk.se

