
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 7 september  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 berättade att golfen fått ett uppsving under Coronapandemin och Ringenäs GK 
har också fått många nya medlemmar. Vi är nu över 2000 medlemmar. 
Mycket glädjande! 
Det har även varit bra fart i sommar med många luncher samt bra bokat på hotellet. 
 
Till nästa säsong kommer den nya bron vid blå nia att vara på plats. 
 
I tidningen Golfa har det varit en fin artikel som belyser vår fantastiska satsning på 
juniorer. 
 
Arbete pågår nu med att lufta greenerna på våra tre niohålsslingor vilket innebär att 
den slinga som luftats kommer vara 9-hålslinga i en vecka framöver. De två andra 
slingorna blir 18- håls slinga under den veckan. 
Detta för att man under spel över 18 hål inte ska ha en luftad slinga i nio hål och en 
som inte är luftad i de andra nio hålen. 
Arbetet kommer utföras på alla våra slingor och rotera enligt ovan tills alla tre slingors 
greener är luftade. 
 
 



 
 
Diskussion fördes om hur rotationen på våra tre slingor regleras förutom när det är 
större underhållsarbete och den ska rotera runt. Ett schema för hur man klipper har 
banarbetarna för att klippana måste börja på olika slingor varje dag för att knivarna är 
vassa i början och blir slöare efterhand. Man cirkulerar så att alla tre slingorna får 
vassa knivarna i början. 
 
 
4. Genomgång och justering av protokoll från föregående möte samt utse 
justerare till dagens möte 
 
Föregående protokoll gicks igenom och kommer justeras i efterhand då Sofie var 
frånvarande. Till att justera dagens protokoll utsågs Boel Blücher. 
 
 
5. Aktuella frågor 
 

• Rapport nya WC Kenneth 
Två toaletter är beställda och arbete kommer starta under hösten. Tillgång att 
fylla på dricksvatten kommer också finnas i anslutning till toaletterna 

• Seniorer starttider måndagar 
Fungerar bra, hälften damer som deltar. 

• Facebook/Hemsidan tävlingskommittén åtkomst 
Vi ser att det behöver göras ett arbete för att förbättra Hemsidan så våra 
medlemmar och gäster lätt hittar info.  Gunnar visade förslag på hur Karlstads 
GK:s hemsida bland annat visade dagens banor på första sidan. 
Gunnar och Kenneth tar med frågan till bolaget vem som håller i 
arbete/upplägg av Hemsida/Facebook. 

• Rapport från medlemsmöte 2 september 
Carina, Gunnar, Jan och Göran hade ett medlemsmöte för nya medlemmar i 
klubben. Blev ett uppskattat möte där medlemmarna fick se en film om 
Ringenäs GK. Göran och Gunnar berättade om hur Ringenäs GK består av en 
ägardel/bolaget och en förening.  Förutom mer info om bolag och förening så 
fick medlemmarna en förevisning av hotellet och den nya studion med 
Trackman. Studion med Trackman där man kan ”spela” många av världens 
banor kommer man kunna hyra för spel eller träning.   

• 50/50 uppdatering rapport  
Gunnar redogjorde för projektet som han och Gunilla gått igenom. Gunnar 
uppdaterar och skickar ut till styrelsen efter revidering. 
Vi behöver sedan nå ut till medlemmarna med 50/50 projektets resultat. 

• Regelutbildning 
Vi ser över möjligheter till att starta en regelutbildning med Tommy. Ett stort 
behov finns för det. Vandring på exempelvis 9 hål? 

 
 
6. Kassörens rapport 
 
Bo berättade att kassaställningen per idag uppgår till 1 072 654 SEK. 



 
 

I övrigt återkommer Bo på nästa möte med föreningens redovisning då han ännu inte 

haft möjlighet arbeta med sammanställningar av intäkter/utgifter. 

 

 

7. Rapport från samtliga kommittéer 

Kommittéer har lämnat rapport från sin verksamhet som till viss del startat upp sen 

restriktionerna lättat. 

Frida berättade om juniorkommittén s aktiviter och den tidigare nämnda fina artikel i 

tidningen Golfa. 

- Man har haft prova på golf och där rekryterat 30 nya knattar/juniorer. 

- JMI-bra genomförd med bra respons. 

- Juniorcup för yngre genomfördes i helgen 5-6 sep där Ringenäs GK vann. 

På gång i höst är bland annat mental träning med Fredrik Wetterstrand- Vi mot 

världen. 

Jan berättade om tävlingskommitténs aktiviteter. 

- Ringenäs veckan föll väl ut och det blev en bra vecka. 

- Tills idag har vi haft två DM-segrar, H 40 och H80 

Återstår gör Flaggtävlingen i september. 

Lotta redogjorde för damkommittén där man kommit igång med damernas nia som 

fungerat väl. Nya damer har tillkommet och man är mellan 25-28 damer/ tillfälle. Kul! 

Mycket av aktiviteterna har annars blivit inställda. Lagtävlingen Valsen med 

avslutning 9 september blir av. 

Carina redogjorde för medlemskommittén som har haft hand om trivselgolf och 

fadderronder. Fungerat i stort sett väl men vi behöver få till Hemsidan så att den 

fungerar med information och anmälan. Trivselgolfen har uppskattats av de som 

deltagit. Att man lunchar efteråt till rabatterat pris är mycket positivt istället för fika 

med fralla som innan.. Vi har förhoppning om att fler deltagare tillkommer nästa 

säsong. 

Fadderronder har genomförts efter behov och önskemål är att man lägger in fast 

tidschema för fadderronder till nästa säsong där aktiviteten återgår till 

seniorkommittén. 

Inte ultimat att ha fadderronder kvällstid med stort tryck på banan. 

Medlemsmötet med nya medlemmar 2 september som föll väl ut enligt ovan. 

 



 
 

Nästa möte i kommittén är nästa vecka där det finns många idéer och tankar på 

aktiviteter som kan starta upp när restriktioner förhoppningsvis lättar än mer. 

Boel redogjorde för seniorkommittén som kommit igång och man har spelat på 

Ringenäs GK och inte åkt runt som man brukar. Har ännu inte kunnat ha 

prisutdelning då det brukar vara mer än 50 närvarande. Boel återkommer till Gunnar 

om ändringar i planen.  

Utvecklingskommittén och regel- och HCP-kommittén hade inget nytt. 

 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor uppkom. 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till måndagen 5 oktober klockan 19:00. 

 

10. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Carina Johansson   Boel Blücher 

 
 
 
 


