Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 13 januari 2020
Plats: Ringenäs golfklubb

Närvarande: Bo Eliasson, Boel Blücher, Carina Johansson, Frida Svensson, Gunilla
Björkman, Jan Bengtsson, Kenneth Banelind, Sofie Widal
Frånvarande: Adjungerade: Uno Petersson

1. Mötets öppnande
Kenneth hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Dagordning
Dagordningen godkändes

3. Sekreterare
Till sekreterare för dagens möte utsågs Carina Johansson
4. Justering protokoll
Till att justera dagens protokoll utsågs Sofie Widal.

5. Adjungerad föredrar
Uno gav en lägesrapport:
- Att arbete pågått med att få ut alla fakturor för medlemskap
- Man håller på att göra klart bunkerprojektet
- Annonser för sommar personal ligger ute. I övrigt är det bemannat.
- Arbete pågår för fullt för att förbereda för öppning och uppstart

6. Genomgång årsberättelse
Samtliga kommittéer hade en kort dragning där man gick igenom
Verksamhetsberättelserna för 2019. De kommer i sin helhet med på årsmötet.
Styrelsen kunde konstatera att det genomförts många bra aktiviteter.
Som förbättring inför 2020 tog styrelsen beslut om att införa en ändring gällande
prisutdelningen på KM. Prisutdelningen ska vara på speldagen KM avgörs
En medlemskommitté ska bildas 2020 med Carina som ordförande. För att väcka
intresse hos medlemmarna att vilja delta i kommittén kan det omnämnas vid
årsmötet.
Styrelsen ska också utarbeta en beskrivning vad medlemskommittén förväntas göra
Kenneth meddelade att han arbetar på styrelsen verksamhetsberättelsen 2019 som
blir klar till årsmötet
7. Kassörens rapport
Bo berättade om ekonomin och bokslutet i samband med årsskiftet.
Intäkterna visar på marginell skillnad från föregående år och ligger på budget. Även
kostnaderna ligger marginell skillnad. Ett överskott ligger dock kvar på 150 tkr som är
vikt för toaletter på banan.
Bo meddelade att samma budget är lagd för 2020 som 2019

8. Ny tävling
Frida presenterade ett önskemål om att starta en ny tävling 2020 på RIGK som
Emma Svensson initierat, Emma Svensson JR Match Play
Tävlingen består av en matchstege som sträcker sig över hela säsongen.
Matchstegen riktar sig till killar och tjejer som är medlemmar i Ringenäs GK,
Haverdals GK Halmstad GK och Holms GK födda 2002 eller senare och har HCP 36
eller lägre.
Finalen ska vara på Ringenäs GK.
Styrelsen godkände att tävlingen får sättas upp och gav Jan och Frida uppdraget att
se över datum för tävlingen.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen 10 februari klockan 19:00

10. Mötets avslutande
Vice Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Carina Johansson

Sofie Widal

