Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 1 juni 2020
Plats: Ringenäs golfklubb

Närvarande: Boel Blücher, Bo Eliasson, Carina Johansson, Frida Svensson,
Gunnar Nilsson, Jan Bengtsson, Kenneth Banelind, Lotta Rautenberg
Frånvarande: Sofie Widal
Adjungerade: Uno Petersson

1. Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Dagordning
Dagordningen godkändes

3. Adjungerad föredrar
Uno började med det glädjande beskedet att vi har en positiv trend med 40-50 nya
medlemmar. Vi hoppas på att få än fler medlemmar då golfen fått ett uppsving.
Medlemsregistret uppdateras i stort sätt dagligen.
Bolaget har även tagit beslut om att ta bort uppsägningstiden på ett år i
medlemskapet.
Dialog fördes också hur man ska få fram budskapet, 5 min paus efter 9 hål.
Skyltning är inte alltid lätt då många inte läser skyltar (man blir hemmablind)
En idé som kom upp var om text kunde läggas till på våra scorekort.
Uno undersöker och återkopplar.

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 Jan Bengtsson.

5. Aktuella frågor
•
•

•

•
•
•
•

Rapport nya WC Kenneth
Studiebesök planeras till Haverdahls GK innan inköp av våra två toaletter.
Inköp av tält
Kenneth har fått in sponsorpengar för halva tältkostnaden. Carina skickar
offerten till Kenneth som ombesörjer att beställning görs av behörig person
efter ställningstagande om färg och logga mm
Medlemskommittén
Carina redogjorde för det första mötet i nystartade medlemskommittén.
Fadderronder görs löpande vid behov. Uppstart av trivselgolfen som kommer
vara varannan söndag kl 10 med start 14 juni. Nästa möte äger rum 2 juni då
det tillkommer två nya medlemmar. Vi önskar gärna få in en eller några till
medlemmar framöver.
Access till Ringenäs GK: hemsidan
Frida, Carina och Gunnar har fått inlogg för att kunna utföra överenskomna
uppgifter.
Ansökan om kompensationsstöd
Gunnar berättade att man skickat in ansökan om kompensationsstöd för
bortfallet av inkomster för uteblivna tävlingar 1 april- 30 juni.
Nytt beslut angående tävlingsverksamheten
Restriktionerna från Svenska Golfförbundet kommer uppdateras v 23 och vi
beslöt att komplettera i protokollet med ett styrelsebeslut som tas via e-post.
50/50 rapport
Gunnar redogjorde för projektet.
Gunnar och Boel har gjort Rond 3
Projektet har hittills resulterat i att vi kommer få nya toaletter på banan och
tillgång till dricksvatten. Bildandet av en medlemskommittee.
Diskussion fördes om hur vi ska sprida detta i organisationen och hur vi ska
arbeta vidare.
- Handlingsplan
- Mätpunkter
- Vilka effekter
- Uppdatera mätpunkter
- Uppdatera rutiner och aktiviteter
Beslut togs att fortsätta 50/50 projektet med lilla gruppen. Lilla gruppen består
av minst två från bolaget plus Gunilla, Boel och Gunnar. Gunnar är
sammankallande.

6. Kassörens rapport
Bo berättade att kassaställningen per idag uppgår till 720 tkr.
234 tkr i intäkter varav 150 tkr är bidrag för toaletter. Gräsmattegödsling plus
sponsorpengar (bidrag från ligor) har gett övriga intäkter.

7. Rapport från samtliga kommittéer
Samtliga kommittéer har lämnat rapport från sin verksamhet där mycket ligger på is i
rådande Coronatider.
Frida berättade att juniorkommittén försökt vara kreativa och hittat nya vägar med
olika aktiviteter som är ”coronaanpassade”. Vilket de lyckats bra med!
Juniorkommittén arbetar också för en långsiktig strategi med enhetlig klädsel för
juniorerna där kläderna är loggade. Man önskar teckna ett avtal som löper över flera
år.
JMI planeras till den 11 augusti. Gunnar preliminärbokar 2 stycken domare.
Tävlingskommittén ligger i startgroparna och inväntar med spänning ett besked som
ger möjlighet att öppna upp tävlingsverksamheten och kunna genomföra
Ringenäsveckan.

8. Övriga frågor
Frigoliten runt flaggorna i hålen är trasiga och saknas helt på några hål. Gunnar för
fram att vi önskar att banarbetarna även har med sig ny frigolit ut på banan.
Mattorna på rangen är fortfarande inte bra trots att man vänt på mattan. Gunnar
återkopplar till bolaget.
Kenneth och Gunnar tar även med sig frågan om elektrisk bollränna för att boka 9hålssslingan till Bolaget.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen 6 juli klockan 19:00.

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

Komplettering efter styrelsebeslut 2020-06-03 via e-post
Styrelsen tog enhälligt beslut om att starta tävlingsverksamhetet 2020-07-01 efter
glädjande besked från Svenska Golfförbundet. Fram till 2020-06-30 gäller det som är
beslutat tidigare.

Vid protokollet

Justeras

Carina Johansson

Jan Bengtsson

