Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 2 november 2020
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Boel Blücher, Bo Eliasson, Carina Johansson, Gunnar Nilsson, Jan
Bengtsson, Lotta Rautenberg och Sofie Widal
Frånvarande: Frida Svensson och Kenneth Banelind
Adjungerade: Uno Petersson

1. Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Adjungerad föredrar
Uno berättade lite mer om gästundersökningen som kompletterats sen förra
styrelsemötet. Vecka 43 visade på högst nöjdhetsindex. I stora drag har det inkommit
300 synpunkter där 159 varit positiva och 141 negativa/förslag på förbättringar.
Personalen och familjärt/trevligt är i topp bland de positiva synpunkterna. På
negativa/förbättringar placerar sig dåliga bunkrar, långsamt spel ihop med greener
som upplevs ojämna/långsamma.
Visst arbete pågår ännu med att slutföra jobbet med bunkrarna på gul slinga som
sedan ska bli vinterslinga. Det har regnat mycket senaste tiden vilket gjort att man
inte kan köra ut sand till de utgrävda bunkrarna på gul slinga då de tunga fordonen
riskerar förstöra banan.
Den nya bron kommer sättas på plats i vinter och toaletterna har anlänt och kommer
installeras.
Bollautomaten krånglar allt mindre men polletter finns i receptionen vid ev stopp.
Summan med värde motsvarande1000 kr som alla medlemmar får på sitt kort nollas
vid varje nytt år innan det fylls på med nytt värde motsvarande1000 kr.
Fyller man på sitt kort med egna pengar så förs de pengarna över till nästa år.

Bolaget har sökt bygglov för att bygga ut köket och personalutrymmet.
Frågan angående policy för den minibuss som finns att tillgå togs upp på föregående
möte och har lämnats vidare till Tomas.

4. Valberedningen Martin Engström
Martin berättade om valberedningens arbete där man håller på och stämmer av med
de styrelsemedlemmarna som är aktuella för omval.
Valberedningen genom Martin gav styrelsen i uppdrag att undersöka nya medlemmar
till Valberedningen då alla tre kan ha för avsikt att inte ställa upp för omval.
5. 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.

6. Aktuella frågor
•

Rapport HGDF årsmöte 27/10
Gunnar berättade om årsmötet han närvarat på

•

Rapport ang. investeringsstöd till förbättring av vägar, förstudie
Förstudien indikerar att vi uppfyller de tio kriterierna som ställs.
Styrelsen bifaller därmed att man går vidare med att se över möjligheten att
söka stöd från allmänna arvsfonden. Gunnar ber bolaget att göra en
kostnadskalkyl.

•

Ny presentation i bankommittén inför 2021
Kenneth går in som ny representant

7. Kassörens rapport
Bo berättade att vår ekonomi är mycket god och att prognostiserad utgående
kassabehållning är 606 tkr vilket är exakt samma summa som lades i budget 2020.

8. Rapport från samtliga kommittéer
-

Juniorkommittén
Inget nytt sen föregående möte

-

Tävlingskommittén
Klubbtävlingsdagarna är spikade. Golfveckan 2021 är satt till v 29.
Seriegolfen har legat nere i år. Under 2021 kommer seriespelet minska i antal
till 5 omgångar på prov. Vi kommer ha sju seriespelstävlingar på RIGK 2021
vilket är en minskning från i år då vi hade tio seriespelstävlingar.

-

Damkommittén
Säsongen avslutad.

-

Medlemskommittén
Hade årets sista möte i september där man samlade ihop materialet man
utarbetat för att ta nystart nästa år med hopp om att rådande pandemi lugnat
sig.

-

Seniorkommittén
Inga möten under 2020 men man har spelat hela året.

-

Utvecklingskommittén
Årets samtliga möten skall redovisas innan årets slut till SISU. Sofie har
tidigare sänt ut en mötesfil och kommer att påminna om att det skall sändas in.

-

Regel- & hcp-kommittén
Inget nytt.

-

Bankommittén
Omstart nästa år. Inget nytt än det arbete som pågår på banan i vinter.

9. Övriga frågor
Gunnar och Kenneth tar upp inköp av klockor på nästa möte med bolaget.
5 minuters paus efter nio hål är angivet på de utskrivna scorekorten. Större text
behövs då det idag knappt är läsbart. Janne tar på sig att kolla upp.
Nyhetsbrev ut till medlemmarna för att förtydliga hur man hanterar vinterslingan
(blixtlåsmodellen) för de som ska spela 18-hål respektive 9-hål.

Gällande den minibuss som finns att tillgå så beslutade styrelsen att det ska vara en
åldersgräns på 25 år eller äldre för att få köra minibussen. Gunnar framför detta till
bolaget.
10. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 7 december kl 18. Gunnar återkommer
med lokal för mötet.

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