
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 7 december 2020 

Plats: Digitalt möte via Teams 

 

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

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

 

Frånvarande: - 

 
Adjungerade: - 
 
 

1. Mötets öppnande 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 
3. 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. 
 
 
4. Aktuella frågor 
 
Gunnar redogjorde för mötet han och Kenneth haft med bolaget 23 nov 2020. 

 Inköp av klockor 3 st, kostnad fördelas mellan klubb, Business o bolaget. 
Klockorna kommer att placeras på hål ett på våra respektive slingor. 
Klockorna är av typen som ”ställer sig själva”. 

 Bollrännan för vinterslingan kommer att flyttas intill gul 1:a. 

 Vi kommer att få ett förråd med låsbart skåp i byggnaden intill studion. 

 Scorekorten kommer att anpassas med större text Max 5 min paus efter nio 
hål. 

 För att marknadsföra den nya appen för bollautomaten ska man gå ut med 
info i  medlemsbrev. Tanken med appen är att man ska ersätta bollkortet.  

 Starta styrgrupp/projekt ansökan för att anpassa banan för rörelsehindrade.  
 
 



 
 
Beslut att fatta 

 Starta styrgrupp/projekt bidragsansökan för att anpassa banan för 
rörelsehindrade. 
Beslut togs att starta styrgrupp/projekt för att anpassa banan för 
rörelsehindrade. Gunnar och Kenneth ingår i styrgruppen och påbörjar arbetet 
efter nyår ihop med bolaget. 
 

 Uppdra åt lagkaptener för åldersseriespelet att skapa regler för lag 
uttagning. Regler skall vara transparenta o relaterade till klubbens *  
Verksamhetsidé – Värdegrund -  Vision 
 

 Hur får vi ut budskapet 50/50 till våra medlemmar? Diskussion fördes hur 
vi kan nyttja vår anslagstavla i korridoren utanför toaletterna i klubbhuset. 
 

 Nytt datum för årsmötet sattes till 17 mars kl 18:00 på Ringenäs GK. 
 

 Kommittéer förbereder verksamhetsberättelsen för sin kommitté samt 
gör en första planering av verksamheten 2021. Verksamhetsberättelsen 
ska skickas till Gunnar senast 15 januari. 
 

 HCP & Regelkommittén får i uppdrag att skapa regler för hur ev. åtgärder 
av rapporterade ärenden om ordningsfrågor på banan skall behandlas. 
Det behövs en policy för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Banpersonalen 
upplever en stor försämring när det gäller spelarnas golfvett. 
 

 Registrering av banrekord, Spel & Tävlingshandboken 4.4 Banrekord 
Benämningen banrekord finns inte definierad i Regler för golfspel men 
det är allmänt accepterat att ett rekordresultat brutto bör godkännas 
som officiellt banrekord endast om det skett i slagspel under tävling på 
bana som har giltig banvärdering. Banrekord noteras i regel enbart från 
den tee som anses vara backtee för damer respektive herrar. 
Rekommendation 1: Ett rekordresultat bör godkännas som banrekord 
även om en lokal regel tillåtit lägesförbättring.  

Janne och Gunnar tar på sig uppgiften att se på hur vi kan uppmärksamma 

vem som har banrekord. 

 

5. Övriga frågor 

Information från Gunnar 

- Bryggan där uteserveringen är kommer bli större och rymma fler bord. 

- Toaletten på gul 6:a är klar. 

- Den andra toaletten börjar byggas efter nyår 

- Nya bron håller på att byggas. 

- 18 december blir gul slinga vinterslinga.  



 
 

6. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till måndagen den 18 januari kl 19.  

 

7. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Carina Johansson   Boel Blücher 


