Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 30 mars 2020
Plats: Ringenäs golfklubb

Närvarande: Boel Blücher, Carina Johansson, Frida Svensson,
Gunnar Nilsson, Jan Bengtson, Kenneth Banelind, Sofie Widal
Frånvarande: Bo Eliasson, Lotta Rautenberg
Adjungerade: Anna Hvit

1. Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Dagordning
Dagordningen godkändes

3. Adjungerad föredrar
Anna öppnade med att berätta om att det är en tuff situation där man fått dra ner på
personal i rådande ”Coronatider”. Ringenäs GK får se tiden an och följa utvecklingen
för att göra anpassningar utefter det.
Man har beslutat att tillfälligt gå tillbaka till att ha bollrännan utomhus som det var
innan man flyttade in bollrännan digitalt till receptionen.
Banan öppnade i fredags den 27 mars och det var fullt på banan. Niohålsslingan
öppnas till helgen v 14. Mycket positivt är att det tillkommer nya medlemmar varje
dag, mellan 7-8 stycken nya medlemmar/vecka.
Banan har slopats om och man inväntar nya slopetabeller.

4. Genomgång och justering av protokoll från föregående möte samt utse
justerare till dagens möte
Föregående protokoll gicks igenom och justerades. Till att justera dagens protokoll
utsågs Sofie Widal.

5. Aktuella frågor
-

-

-

-

-

Vi beslöt att inte delta på Golfens dag
Sjögärde GK som ligger i Kungsbacka men tillhör Göteborgs önskar ingå i
Hallands greenfee. Ringenäs GK har meddelat att man är intresserad av
utbyte med Sjögärde GK.
Vid möte som Gunnar haft med ägarna framgick att man i dagsläget bara har
fast anställd personal kvar. Alla investeringar är lagda på is men nya
toaletterna på banan kommer genomföras enligt plan.
Kort uppdatering o rollfördelning gällande 50/50 projektet.
För att starta upp medlems kommittee är det kallat till möte 2 april 2020.
Den planerade träffen med nya medlemmar som var planerat till 26 april flyttas
fram. Nytt datum kommer.
Möte har hållits med Anna, Peter angående HCP i bollen samt paus efter nio
hål diskuterades. Max 5 min paus mellan hål nio och tio- önskemål är att det
ska skyltas tydligt. Det kommer också bli en webb baserad Grönt kort
utbildning.
SGF:s introduktionskort. Beslutades att Kenneth Banelind få nyttja det i år.
Utbildning regler/vandring har efterfrågats. Gunnar hör med Tommy om
möjlighet att genomföra.
Inköp av tält för starter. Man kommer få betala direkt när man anmäler sig till
en tävling. Det gör det möjligt för tävlingsfunktionärer att dela ut scorekort i ett
separat tält vilket avlastar receptionen. Carina ser över vad som kan finnas på
marknaden gällande tält.
Tre stycken skåp för slopetabeller kommer köpas in.

6. Kassörens rapport
Bo hade till mötet förmedlat föreningens ekonomiska ställning per 2020-03-29.
Kassaställning: 733 kkr. Jämförbar siffra var vid årsskiftet 729 kkr så under årets tre
första månader är det i stort oförändrat.
Notabelt är att JK:s gödningssatsning hittills har genererat ca 30 kkr i intäkter.
När det gäller pågående pandemis påverkan på föreningens ekonomi är det svårt att
sia om för närvarande.
Tävlingsverksamheterna kommer självfallet att påverkas negativt (inställda tävlingar,
minskat deltagande mm) vilket innebär såväl minskade kostnader som intäkter.
Hur detta slår totalt får vi återkomma till.

7. Rapport från kommittéer, med förberedande för årsberättelse
Verksamhetsplanerna från kommittéerna är under uppdatering och kommer att
skickas in inom kort.
8. Övriga frågor
Det har från Svenska Golfförbundet inkommit nya tillfälliga kompletterande
tävlingsvillkor 2020 med anledning av Covid-19.
Styrelsen fattade utefter dessa nya villkor beslut om att ställa in all
tävlingsverksamhet i klubbens regi fram till och med maj, dock inte på juniorsidan.
Nytt ställningstagande tas på nästa styrelsemöte om inte det inkommer nya regler
eller beslut från myndigheter etc.
Jan lyfte en idé att göra det möjligt för ligor och övriga medlemmar att kunna swisha
ett litet bidrag till föreningen för att stötta när många intäkter uteblir från inställda
tävlingar med mera. Jan fick förtroendet att se vidare på att genomföra förslaget.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen 27 april klockan 19:00.
Datum för ytterligare ett möte är inplanerat måndagen 25 maj klockan 19:00.

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

Vid protokollet

Justeras

Carina Johansson

Sofie Widal

