
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 9 september  2019 

Plats: Ringenäs golfklubb 

 

Närvarande: Bo Eliasson, Boel Blücher, Carina Johansson, Frida Svensson,  

Gunnar Nilsson, Gunilla Björkman, Jan Bengtsson, Kenneth Banelind, Sofie Widal 

 

Frånvarande: - 
 
Adjungerade: Maria Skoglund 
 
 

1. Mötets öppnande 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet  

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Adjungerad föredrar 

Maria berättade om vad som hänt juli-augusti 
 

• RIBC sommarfest 3juli 
• Gyllene Tider upptakt 4 juli 
• Ringenäs friendly game 6 juli 
• Dansk pressresa 10 juli 
• Ringenäsveckan v 29 
• H 60 1 augusti 
• Nationell damdag 4 augusti 
• KM 10 -11 augusti 
• Eclectic RIBC 21 augusti 
• Årets Tävling  30 augusti 
• Comfort 1 september  

 
Vad är på gång: 
 

• H 40 5 september 
• Flaggtävling 15/9 
• Trivselgolf 15/9 och 29/9 
• Magnus Sunesson 12 september 
• RIBC 9 hål 18 september 



 
 
Ringenäs Gästindex i nöjdhetsgrad 2019 ligger kvar på 56 mot Sverige siffran på 52. 
Halland GDF ligger än bättre på index 58. 
 
Våra gäster är flitiga med att fylla i enkäten om sin upplevelse hos oss på RIGK. 
Gästkommentarerna är mycket positiva gällande banans skick, hotell och trevligt 
bemötande från både personal och medlemmar. 
 
Gästerna har även gett oss förbättringsförslag som vi ska ta till oss. Next tee 
skyltarna måste finnas på korrekt plats och visst borde vi alla bli bättre på att laga 
våra nedslagsmärken på green. 
   
Gul slinga kommer att vara öppet i vinter och arbete kommer under vintern göras på 

blå slinga 

 
 
4. Justering av protokoll  
 
Till att justera dagens protokoll utsågs Sofie Widal och till sekreterare Carina 
Johansson 
 
5. Aktuella frågor 
 
• 50/50 lägesrapport 
Handlingsplan Vision 50/50 är utarbetad och tas vidare till nästa styrelsemöte 
 
• Utbildning funktionärer 
Inger Sundqvist har tackat ja till att hålla i utbilningen och kommer representera 
tävlingskommittén. 
 

• Medlemskommitté 
En medlemskommitté ska bildas och Carina har tackat ja till att starta upp en sådan. 
Hur vi bör bygga upp en sådan arbetas vidare med på nästa styrelsemöte då vi kan 
få lite tips och idéer av Claes Björklund klubbrådgivare från Svenska Golfförbundet. 
Trivselgolfen kommer ligga under medlemskommittéen. 
 

• Anpassa så vi får ett höstmöte och ett vårmöte 
Tankar ventilerades över hur man kan utveckla årsmötet och möten med våra 
medlemmar 
 
• Årsmöte  
Datum sattes till den 11/3 2020 klockan 19:00.  
 
• Distriktets höstmöte den 26 okt kl 08:30 Björnhult 
Gunnar ska medverka ihop med någon/några från styrelsen 
 
• Golftidningen 2020 



 
Diskussion för att komma fram till lösning då det aviserats att sista maj 2020 är sista 
gången tidningen delas ut i brevlådorna per automatik. Frågan lyfts igen på nästa 
möte. 
 
• Inläggning av scorer vid tävling, lägesrapport 
Det har ännu inte blivit någon förbättring fast frågan lyfts tidigare. Vi måste få till så 
att de som registrerar scorerna får arbeta ostört. Detta är en viktig prioriterad punkt! 
Jan lyfter frågan 
 
• Policy för speltempo, vad händer 
Diskussion fördes om man kan införa ett max HCP i bollen. Mer tydlig information om 
speltempo och vad som gäller vid rat efter 9 hål. 
 
• Idrottsforum Varberg i 22-23 november 2019 
Frida fick frågan om hon och någon från juniorkommittén kan närvara  
 
 
6. Kassörens rapport 
 
Budgeten är i balans och visar på ungefärligt nollresultat (- 4 390 kr)  
Även likviditeten är god med en kassa som sista augusti uppgick till 812 000 kr mot 
704 000 kr motsvarande period 2018 
 

 

7. Rapport från kommittéer 

Damkommittén 

Gunilla berättade om året och deras resa ut i det blå. Återstår gör lagtävlingen 

”Valsen” där man efteråt avslutar med fisksoppa. Budgeten går jämt upp. 

Gunilla Björkman skall avveckla sin roll i damkommittén men kommer att vara kvar i 

regel-  och handikappkommittén. Ethel Leijon kommer vara damkommitténs 

representant i tävlingskommittén. 

 

Bankommittén 

Sofie berättade att man haft ett möte. De kommer se över möjligheten att få fasta 

next tee skyltar. Tittar på förslag för ökad säkerhet mellan mattorna på rangen då det 

är tätt mellan mattorna. Nya toaletter på banan är på gång. 

 

Seniorkommittén 

Boel berättade att de haft utflykt till Rydö. De kommer snart ha avslut för i år även om 

de spelar året om. Har överskott på pengar som går till sponsring. 

 

Juniorkommittén 

Frida berätta att det varit en framgångsrik säsong. Nu senast med en svensk 

mästarinna, SM-guld i matchspel. De ska 2/10 ha nästa möte där de ska summera 

och utvärdera året. 



 
 

 

 

 

Tävlingskommittén 

Jan återkopplade att det inte varit ett ”toppenår”. Deltagandet på våra klubbtävlingar 

har minskat. 

Årets sista tävling är Flaggtävlingen på söndag den 15/9 då även Order of merit 

utses. 

Det är spännande inför vem som tar hem titeln Order of merit då det är otroligt jämnt 

innan sista tävlingen. 

 

Deltagare ska utses från de olika kommittéerna att ingå i tävlingskommittén  

 

 

8. Övriga frågor 

Diskussion om att vi borde kunna förbättra övningsområdet till höger om blå trea. 

Frågan bollades vidare till Bankommittén 

Hemsidan är vårt ansikte utåt såväl som andra sociala medier som Instagram och 

Facebook. Hemsidans administration måste ses över så vi blir snabba på att få ut 

nyheter som tex att vi fått en ny Svensk mästarinna. Grattis Emma Svensson till ditt 

SM-guld i matchspel. 

Gunnar tog på sig att gå vidare med att se över vem som bäst lämpar sig för att 

hantera frågan om Hemsidan 

 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till måndagen 7 oktober klockan 18:00 

Vi får då besök av Claes Björklund klubbrådgivare från Svenska Golfförbundet för att 

arbeta vidare med projektet 50/50 

 

 

10. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 



 
 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Carina Johansson   Sofie Widal 

 

 
 
 
 
 


