
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 4 augusti 2020 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

 

Närvarande: Boel Blücher, Bo Eliasson, Gunnar Nilsson, Kenneth Banelind, Lotta 

Rautenberg & Sofie Widal 

 

Frånvarande: Carina Johansson, Frida Svensson & Jan Bengtsson 

 
Adjungerade: Uno Petersson 
 
 

1. Mötets öppnande 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Adjungerad föredrar 

Uno informerade om att antalet medlemmar per idag uppgår till 1 923 vilket är en 

ökning med 77 medlemmar vid samma tidpunkt föregående år. 

Han visade oss resultat från den gästundersökning som sänds ut till de gäster som 

spelat vår bana och generellt är betygen mycket bra. Dock återkommande kritik mot 

ett alltför långsamt speltempo. 

I den rådande situation med covid-19 har så klart verksamheten berörts mycket och 

under det första halvåret har hotellgreenfee minskat med 70%, antal hotellnätter har 

minskat med 50%, konferensdelen 40% samt 25% i restaurang. Däremot har ”vanlig” 

greenfee ökat med 5,7% och padelbokningar med 34%. 

Beläggning på hotellet har i juli varit bra och bokningsläget i september ser också bra 

ut. 

 
 
 
 
 
 



 
 
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 Boel Blücher. 
 
 
5. Aktuella frågor 
 

- Rapport från Kenneth nya WC. 
Bollen ligger för närvarande hos Bolaget och fortfarande kvarstår frågan vilken 
metod som skall användas för toalettavfall - tank eller kvarn? 
 

- Utfall kompensationsstöd 
Gunnar berättade om att föreningen inte fick något kompensationsstöd för 
uteblivna intäkter i samband med Covid-19. 
 

- Rapport Ringenäsveckan samt KM & JMI 
Ringenäsveckan fungerade mycket bra med många deltagare och de flesta 
hade betalt sin startavgift innan vilket underlättade för att följa uppsatta 
restriktioner i rådande situation. 
 
KM spelas nu till helgen, den 8 - 9 augusti och på tisdag, den 11 augusti, står 
vi värd för en kvaltävling av Junior Masters Invitational som spelas över 
banans samtliga 27 hål. Banan behöver därför ställas i ordning extra inför 
dessa tävlingar. 
 

- Seniorer starttider, rangen vid utbildning samt rött pliktområde vid blå 7. 
 
Förbokade tider för seniorernas spel på måndagar har godkänts tillsvidare på 
prov. 
 
Kritik har framförts att rangen vid några tillfällen har upptagits helt och hållet av 
utbildning vilket gör att golfare som skall ut och spela inte får möjlighet att 
värma upp.  
 
Längs högersidan vid blå 7 är det från och med i år ändrat till rött pliktområde 
vilket innebär att det är rött ”oändligt inåt”, dvs hittas inte bollen så droppa 
enligt gängse regler. 
 

- Facebook/hemsidan 
Numera visas FB-flödet på hemsidan och tävlingskommittén skall få åtkomst 
dit så att aktuella tävlingar kan visas där. 
 

- Etik och moral, värdegrund 
Den värdegrund vi tidigare har jobbat med bör kommuniceras ut till 
medlemmarna. Förslag är att lägga ut på hemsidan, kommunicera i samband  



 
 
med medlemsutskick samt göra små tavlor som skulle kunna sättas upp i 
omklädningsrum, toaletter eller dyl. 
 

- Öppen liga 9 hål 
Frågan har uppkommit om medlemskommittén skulle kunna starta en öppen 
liga på kvällstid över 9 hål? Kommittén med Carina i spetsen får kika vidare på 
förslaget. 
 

- 50/50-rapport  
Gunnar återkommer med rapport från 50/50-projektet kring måluppfyllelse, 
resultat samt hur vi ska sprida vidare detta inom organisationen. 

 
 
6. Kassörens rapport 
 
Bo berättade att vår ekonomi är mycket god och att kassabehållningen per idag 

uppgår till 1 185 tkr, inkl bidrag för toaletter. 

Hittills har vi haft låga utgifter eftersom tävlingssäsongen drog igång sent.  

Rörelseresultatet visar 470 tkr vilket ger ett fint överskott även efter att kostnaderna 

för toaletterna dras av. 

 

7. Rapport från samtliga kommittéer 

Samtliga kommittéer lämnade rapport från sin verksamhet där mycket har legat på is 

men som sakteliga har kunnat påbörja flertalet aktiviteter. 

- Juniorkommittén 

Frida var ej på plats, men vi kan konstatera att juniorernas tävlingssäsong nu 

på allvar dragit igång. 

 

- Tävlingskommittén 

Tävlingen Comfort Eclectic ställs in. Den enda tävlingen som därför återstår är 

Flaggtävlingen i september. 

 

- Damkommittén 

Havring Cup ställs in liksom bussresan ”Ut i det blå”. Däremot är både 

drömscoren samt Dam-9:an igång. 

 

- Medlemskommittén 

Möte för nya medlemmar den 14 september kl 18 på Ringenäs Golfklubb. 

 

- Seniorkommittén 

Utflykterna är inställda men tävlingarna är igång. 



 
 

- Utvecklingskommittén 

Inget nytt. 

 

- Regel- & hcp-kommittén 

 

Regelvandringar kommer att påbörjas i höst som anpassas efter rådande 

situation med att de görs utomhus och i små grupper. 

 

- Bankommittén 

 

Plattor skall köpas in för att märka ut mätpunkter från tee. 

 

”Fria” bollar på rangen är numera ändrat till ett maxbelopp om 1 000 kr. De 

gamla range-korten byts ut i receptionen. Fler markeringar och mål på rangen 

skall vi fundera på, dels för att styra slagen men och också för att göra rangen 

mer attraktiv. 

 

Bron och toaletter skall göras så fort vattnet har sjunkit undan. 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till måndagen den 7 september kl 19. 

 

10. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Sofie Widal    Boel Blücher 


