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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: måndagen den 4 februari 2019. 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Johnny Petersson, Jan Bengtson, Bo Eliasson, Peter 
Ljungkvist, Claes Carlstedt, Frida Svensson 
 
Frånvarande: Martin Engström, Sofie Widal, Gunilla Björkman, Magnus 
Feldt 
 
Adjungerad: Maria Skoglund, p 3 
 
 
1: Mötets öppnande 
 
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
3: Adjungerad föredrar 
 
Maria inleder med att informera om planerna på att införa ett 
”studentmedlemskap”. I sammanhanget diskuteras också om det finns 
några formella hinder mot detta. 
Förslaget innebär att studerande som lämnat juniorstadiet erbjuds fortsatt 
medlemskap under den fortsatta studietiden och under den tiden betalar 
halv årsavgift. 
 
I nu gällande spelrättsavtal finns en skrivning om att medlemmarna skall 
erbjudas träning av klubbens golfutvecklare minst två gånger per år. 
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I linje med detta och för att stimulera nya medlemmar att snabbare få ett 
officiellt handikapp kommer nya medlemmar som är nya som golfspelare 
att erbjudas extra träning. 
 
Slutligen berättar Maria att Anna Hvit är tillbaka i tjänst från sin 
mammaledighet.   
 
4: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Föregående protokoll från mötet den 14 januari godkändes. 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Frida 
Svensson. 
 
5: Aktuella frågor 
 
-Inför årsmötet den 13 februari 
 
Denna punkt ägnas åt att diskutera upplägget den 13 februari, vilka som 
presenterar vad och om formerna för årsmötet hanterats i enlighet med 
stadgarna. I samband med årsmötet kommer information också att lämnas 
om banan och pågående förändringsarbete, om tävlingsverksamheten 
föregående år och en resumé av intressanta händelser under det gångna 
året. 
 
6: Klubbens ekonomi 
 
-kassörens rapport 
 
Bo berättar om arbetet med ekonomin och bokslutet i samband med 
årsskiftet. En del uppgifter som regleringar och avräkningar har justerats i 
början på det nya året. Det innebär också att Bo nu kan redovisa det 
faktiska resultatet vilket visar på en mycket god likviditet. 
Kassan den 31 januari 2018 uppgick till 587 000 kr att jämföra med 
kassan den 31 januari 2019 som uppgår till 687 000 kr. En ökning med 
100 000 kr.  
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7: Övriga frågor 
 
 Inga övriga frågor förekom 
 
8:  Nästa möte 
 
Nästa möte är den 4 mars. 
 
I samband med den nya styrelsens första möte hålls ett konstituerande 
möte. 
 
Ordföranden vill också uppmärksamma den nya styrelsen på det möte 
inom ramen för projekt 50/50 som är planerat till den 6 mars kl. 13.30. 
 
9:  Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
Vid protokollet 
 
 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGK 


