
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 10 februari 2020 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

 

Närvarande: Bo Eliasson, Boel Blücher, Carina Johansson, Jan Bengtsson, Kenneth 

Banelind, Sofie Widal 

 

Frånvarande: Frida Svensson, Gunilla Björkman, Gunnar Nilsson 
 
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: 

- Bolagets bokslut är snart klart.  
- Material är beställt till en ny bro vid blå nia. Det blir en låg bredare bro så även 

golfbilar kan köra över bron. Ambitionen är att få klart bron till öppningen av 
banan 

- Tre nya vindskydd är på gång 
- Man inväntar mätning av banan för att få den slopad 
- Nya scorekort och banguide är också under arbete 

 
 



 
 
 
Dialog hölls också gällande ansökan om bidrag för nya toaletter på banan och att vi 
förhoppningsvis vet mer till årsmötet. Placeringen av toaletterna  för att få tillgång till 
vatten från egna anläggningen  fördes också på tal. 
 
Uno framförde till styrelsen att lämna in önskvärda uppdateringar/ändringar på 
Hemsidan till Anna. 
 
 

6. Genomgång Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse 2019 och kallelsen till Årsmötet utarbetades och gicks 
igenom för att kunna skickas ut till medlemmarna i god tid enligt stadgarna. 
Jan ombads att kontakta valberedningen och stämma av. 
 
 
7. Input från seminariet SGF med 50/50, dialog 

Kenneth och Jan berättade om seminariet som de deltagit i tillsammans med fem 
personer från bolaget. Seminariet tog upp många tänkvärda punkter för att kunna få 
en bättre spelupplevelse. En golfbana för alla! 

Som extra inspiration och gott exempel finns en film på YouTube från Karlskoga GK. 
Hektometer ökar spelglädjen på Karlskoga GK 
 
Youtu.be/r1mV06UZ5xc 
 

8. HGDT enkät 
 
Jan tog på sig att ombesörja att svara på enkäten till den 12/2 
 

 

9. Ev medverkan föreningsdag Hallarna 
 
Vi har i dagarna blivit inbjudna att delta på Hallarnas föreningsdag som är hela vecka 
8 under sportlovet. Vi är glada för att blivit tillfrågade men ser det som lite svårt att 
ordna bemanning och aktiviteter med så kort varsel. Sofie återkopplar till Ronja att vi 
denna gång tackar nej men ser fram mot få inbjudan till kommande aktiviteter. 
 

 

10. Kassörens rapport 
 
Bo berättade att det finns gott om pengar i kassan. Aktuellt saldo 2020-02-04 var 
727 763 kr jämfört med saldo 2019-01-31 som uppgick till 687 000kr. 



 
 

 

11. Nästa möte 
 
Blir ett konstituerande möte direkt efter årsmötet 11 mars klockan 21.00 
 

 

12. Mötets avslutande 

Vice Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Carina Johansson   Sofie Widal 

 

 
 
 
 
 


