
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 5 augusti  2019 

Plats: Ringenäs golfklubb 

 

Närvarande: Bo Eliasson, Boel Blücher, Carina Johansson, Gunnar Nilsson, 

Gunilla Björkman 

 

Frånvarande: Frida Svensson, Jan Bengtsson, Kenneth Banelind, Sofie Widal 
 
Adjungerade: Göran Svensson, Maria Skoglund, Uno Petersson 
 
 

1. Mötets öppnande 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet  

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Adjungerade föredrar 

A: Maria berättade om vad som hänt sen sist vi hade möte: 
 

• Medlemsfest 29 juni 
• RIBC sommarfest 3juli 
• Gyllenetider upptakt 4 juli 
• Ringenäs Friendly game 6 juli 
• Dansk pressresa 10 juli 
• Ringenäsveckan v 29  
• Lag SM Barsebäck v 29 
• EM Guld Ingrid 
• Ingrid kvalat till British Open  
• H 60 1 augusti 
• Nationell damdag 4 augusti 

 
 

Marknadsföring under maj och juni har gjorts i Dagens Industri redaktionellt, Svensk 
Golf, Göteborgsgolfaren, Redaktionellt i Danska golfbladet och Sommarhalland. 
 
Marknadsföring juli till september: Svensk Golf Veckans bana v 27, Svensk Golf 
helsida golfpaket, pressresa från Danmark 10 juli, Göteborgsgolfaren samt Radio RIX 
(september till oktober i restaurangen. 



 
 
Maria redovisade siffror på försäljning tom juni 2019 jämfört med samma period 2018 
där Hotell, restaurang, greenfee, hotellgreenfee, golfutveckling visade på en ökning. 
Shopen visade dock på ett litet minus vilket kan förklaras av att många handlar över 
nätet idag. 
Ringenäs Gästindex ökar åter i nöjdhetsgrad och ligger nu 2019 på 56 mot 
Svergesiffran på 51. Halland GDF ligger än bättre på index 59. 
 
Mycket fina kommentarer har inkommit från våra gäster i juni och juli som berömmer 
såväl banan och det fina bemötandet man fått med mera. 
 
Antalet medlemmar 2019-07-31 är 2062 personer jämfört med 2082 personer 2018-
06-30.  
 
Vad är på gång: 
 

• KM 10 -11 augusti 
• Eclectic RIBC 21 augusti 
• Årets Tävling 30 augusti 

 
B: Göran och Uno informerade om hur bolaget ser på framtiden och 
personalsituationen. Diskussion fördes också om säkerheten på banan och det 
positiva att det nu kommer upp speglar på banan där det är dolda hål. 
 
4. Justering av protokoll  
 
Då Kenneth inte var närvarande fanns inte protokollet från föregående möte för 
underskrift. 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs Gunilla Björkman och till sekreterare Carina 
Johansson 
 
5. Aktuella frågor 
 
Gunnar och Kenneth har haft möte med ägarna den 26 juli där man tog upp följande 
punkter: 

 Spelrättsavtal 

 Få till mer ostörd registrering för de som lägger in scorer vid tävlingar 

 47 Tee på banan (50 Tee kommer vara kvar) 

 Nya toaletter 

 Säkerhet på banan, speglar 
 

Nytt datum är inplanerat för möte med ägarna. 
 
Följande övriga punkter fördes dialog kring 

 Policy för speltempo 

 Incident som skett på blå 4:as Tee 

 50/50 projektet som ska vara klart i oktober 



 
 Framtiden, funktionärer 

 Medelskommitté – ev ta upp en sådan 

 Månadsbrev Ordförandens reflektioner- ev aktuellt  

 Frågestund styrelse-bolaget? Ska man finnas tillgänglig vissa tider för att 
medlemmar ska kunna träffa oss i styrelsen/bolaget? 

 
6. Kassörens rapport 
 
Inga avräkningar är klara än. Det har dock varit färre deltagare på tävlingar vilket 
resulterar i minskade intäkter. Ekonomiska ställningen är dock bra och inga större 
diffar mot budget. 
Även likviditeten är god med en kassa som sista juli uppgick till 705 763 kr 
 

7. Övriga frågor 

Frågan lyftes om man kunde starta ett samarbete med Golfarenan. Styrelsen gav 

Gunnar och Kenneth uppdraget att kontakta Golfarenan. 

Dialog fördes om bemötande som man uppmärksammat under sommaren gentemot 

vår personal av spelande. Detta är inte acceptabelt. 

Boel som företräder Seniorkommittén berättade att man tappar medlemmar i TT-

golfen. Dialog fördes om att det är den tidiga starttiden som kan ha inverkan på 

deltagandet. Både M- och TT-golfen är mycket positiv seniorverksamhet då det är 

både damer och herrar blandat som deltar. 

Pantflaskor-Idag slängs pantflaskor i vanliga soporna. Om man kan ordna speciella 

korgar/behållare  där man kan slänga pantflaskor kan intäkterna gå till 

ungdomsverksamheten samtidigt som det är bra för miljön. Gunnar fick i uppdrag att 

lyfta frågan vidare. 

Klockor- Det finns idag inte fungerande klockor som stämmer/visar rätt tid på tex 

första tee på våra slingor.  Gunnar fick i uppdrag att lyfta frågan vidare. 

Mikrofon- Då det vid prisutdelningar är svårt att höra vad som sägs borde det 

införskaffas en lätthanterlig mikrofon/högtalare. Gunnar fick uppdraget att lyfta 

frågan. 

Trackman- Tanken väcktes om det går att få till en trackman i tex befintligt utrymme 

eller i tex ett nybyggt Attefallshus där medlemmar och andra kan hyra tid för träning 

över hela året. Ungefär som man bokar tid för att spela padel. Gunnar fick uppdraget 

ta med sig frågan. 

 

Fiskarna i dammen- Man har uppmärksammat att fiskar dött efter att ha simmat på 

sidan och inte mått så bra. Bidragande orsak kan vara att det är mycket alger i 

vattnet och kanske inte tillräckligt med syre. Gunnar fick uppdraget att lyfta frågan  



 
 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till måndagen 2 september klockan 19:00 

 

9. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Carina Johansson   Gunilla Björkman 

 

 
 
 
 
 


