
 
Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen 4 mars 2019 
Plats: Ringenäs golfklubb 
 
Närvarande; 
Soffie Widal, Carina Johansson, Frida Svensson, Boel Blücher, Gunnar Nilsson, Jan Bengtsson, 
Kenneth Banelind 
Frånvarande; Bo Eliasson och Gunilla Björkman 
Adjungerad: Maria Skoglund 
 
§1 
Ordföranden Gunnar Nisson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till ett nytt 
styrelseår, varvid Ringenäs VD Maria Skoglund tog vid och informerade om den närmaste 
tiden för verksamhetsåret i Ringenäs Golfklubb. 
Ringenäs är nu med i Visat Golf  card  med tillhörande app, film är inspelad som kommer att 
visas under våren i Viasat Golf, Frida Svensson medverkar i filmen. 
Målet är att öppna banorna för säsongen sista helgen i Mars, med en Grand opening. 
Informationsmöte för nya medlemmar hålls den 24/3 kl 15:00, där ngn eller några fr 
styrelsen borde medverka, Frida åtog sig att medverka fr styrelsen. 
Maria tryckte också på vikten att locka nya medlemmar till Ringenäs, som blir även ett av 
styrelsens viktigaste uppgifter, hittills i år har 32 nya medlemmar tillkommit. 
 
§2 
Dagordningen godkändes 
 
§3 
Konstituering; 

a) Till sekreterare tillika vice ordförande valdes, Kenneth Banelind 
b) Till Kassör valdes Bo Eliasson, som firmatecknare utsågs Bo Eliasson samt Gunnar 

Nilsson 
c) Ansvarig Elit & Juniorkommittén utsågs Frida Svensson 
d) Ansvarig Utvecklings-, Ban, regel & hcp-kommittén kvarstår Sofie Widal 
e) Ansvarig Damkommittén kvarstår Gunilla Björkman 
f) Ansvarig Tävlingskommittén kvarstår Jan Bengtsson 
g) Ansvarig  seniorkommittén utsågs Boel Blücher 

 
§4 
Föregående mötes protokoll kontrollerades och justerades, och lades till handlingarna. 
Till innevarande mötes justeringsperson utsågs, Carina Johansson. 
 
§5 
Aktuella frågor 
Gunnar gick igenom sin vision med det kommande verksamhetsåret där han poängterade 
vikten av 50/50 arbetet samt vikten av att behålla och rekrytera medlemmar till klubben, 



styrelsen hade en öppen o ”spånande” dialog i ämnena och var och en tar med sig uppslag 
till kommande styrelsemöte. 
 

Fler mentorer behövs för att hjälpa nya medlemmar att känna sig hemmastadda 
och Välkomna till Ringenäs. 
 
Vi tittade även igenom verksamhetsplanerna för de olika kommittéerna. 
 
Epost samt tel-nummer till styrelseledamöterna ansåg mötet skulle finnas med i protokollet: 
Gunnar.nilsson@telia.com, 0730-828323 
kenneth@kensa.nu, 0760-385147 
sofie@widal.se, 0705133304 
frida@pamica.se, 0722-277400 
boel.blucher@icloud.com, 0705-729981 
jesinajan@telia.com, 0708-470218 
carina_035@hotmail.com, 0709-188661 
nilla5395@gmail.com, 0761-884287 
bo.ingegerd@gmail.com, 0705-238112 
 
§6 
Kassörens rapport, 
Kassören Bo Elisasson var inte närvarande så mötet beslutade att ajournera rapporten till 
nästa möte, dock lät Bo hälsa från sin semester att kassan är vid god vigör. 
 
§7 
Övriga frågor 
Toaletterna ute på banan diskuterades 
 
§8 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 1 April klockan 19:00 
Regeln är 1:a måndagen i månaden om det inte är en röd dag. 
 
§9 
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Kenneth Banelind   Carina Johansson 
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