
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 27 april 2020 

Plats: Ringenäs golfklubb 

 

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

Gunnar Nilsson, Jan Bengtsson, Kenneth Banelind, Lotta Rautenberg, Sofie Widal 

 

Frånvarande: - 
 
Adjungerade: Uno Petersson 
 
 

1. Mötets öppnande 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet  

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Adjungerad föredrar 

Uno informerade kort om fördelningen av befintlig personal i rådande tider. 

En TrackMan Simulator kommer installeras i veckan i studion. Man kommer sedan 

kunna hyra studion för träning. Mer info kommer. 

Gällande bron på blå slinga så ligger material och väntar för montering så snart 
vattennivån sjunkit undan lite. Det kommer bli en rak bro som även håller för en 
golfbil. 
 
Uno berättade att ett brev inkommit via post med olika synpunkter gällande klubben. 
Bland annat om att mattorna på rangen behövde åtgärdas, att det är farligt då bollar 
från rangen kommer in på blå etta med mera. 
 
Diskussion fördes om hur vi på bästa sätt kan lösa de framförda synpunkterna och vi 
ser det som mycket positivt att få in feedback från våra medlemmar så vi kan få en 
ännu bättre klubb. 
 
Bollautomaten kommer få en ny front så man kan betala med kort.  
 
 



 
 
 
Nya korgar är beställda och vi måste alla hjälpa till att ställa tillbaka korgarna på 
avsedda platser. 
 
 
4. Genomgång och justering av protokoll från föregående möte samt utse 
justerare till dagens möte 
 
Föregående protokoll gicks igenom och justerades. Gunnar informerade om att 
samarbetet med Sjögärde är klart. 
Till att justera dagens protokoll utsågs Sofie Widal. 
 
 
5. Aktuella frågor 
 

- 50/50 möte, Gunnar återkommer med info. 
- Hemsidan & kommunikation, Anna är den vi ska vända oss till för att få lägga 

upp information på hemsidan. Carina lyfte om vi inte kan avlasta Anna med att 
få inlogg för att lägga protokoll, kommittéinformation etc. Gunnar undersöker 
möjligheten till inlogg. 

- Skyltning Max 5 minuters paus efter nian önskas. 
- Skåp för slopetabeller kommer beställas. 
- Inköp av tält, Carina lämnade över det offertförslag hon inhämtat till Kenneth 

som undersöker möjlighet att få in sponsorer innan inköp av tält görs. 
- Nytt beslut tävlingsverksamhet, stopp gäller fortsatt för tävlingsverksamhet 

fram till 30 juni förutom för juniorerna som får köra sina tävlingar inom 
distriktet. 

- Förhoppning finns ännu om att kunna ha Ringenäsveckan v 29, 12-17 juli. Nytt 
beslut tas senast på nästa styrelsemöte. 

- Bygget av toaletterna ska påbörjas då vi nu fått igenom bidraget från SISU. 
 
 
6. Kassörens rapport 
 
Bo berättade att kassaställningen per idag uppgår till 876 tkr, inkl bidrag för toaletter. 

Resultatet ligger på 146 tkr vilket blir plus minus noll efter att kostnaden för 

toaletterna dragits av. 

Ingen avräkning för medlemsintäkterna är gjord ännu. 

Sponsring från ligorna för att stötta föreningen när många intäkter uteblir från 

inställda tävlingar uppgår till 180 kr. 

 

 

 



 
 

7. Rapport från samtliga kommittéer 

Samtliga kommittéer lämnade rapport från sin verksamhet där mycket ligger på is i 

rådande Coronatider. 

Juniorenas gräsmattegödsling är lyckad och man har fått in 40 tkr.  Junior- och 

elitkommitténs kostnader ses över av Bo och Frida till nästa styrelsemöte för att 

tydliggöra verksamhetsplanen. 

Frida fick i uppgift att kolla med Anna om man kunde flytta fram JMI till en vardag 

innan skolorna börjar. 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till måndagen 1 juni klockan 19:00. 

 

10. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Carina Johansson   Sofie Widal 

 
 
 
 


