Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 18 januari 2021
Plats: Digitalt via Teams
Närvarande: Boel Blücher, Bo Eliasson, Gunnar Nilsson, Jan Bengtsson, Lotta
Rautenberg & Sofie Widal
Frånvarande: Kenneth Baneliind, Carina Johansson & Frida Svensson
Adjungerade: Uno Petersson

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

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Adjungerad föredrar
Uno inledde med att tacka för det gångna året å bolagets vägnar och de ser fram
emot ett fortsatt fint samarbete under 2021.
Det grävs och jobbas runt banan. Bron är färdig förutom räcket som skall på och
sedan skall den lyftas på plats. Toaletten borta på blå/röd skall snart vara på plats.
Restaurangen skall bli större med och utan tak.
Uno avslutade med att vi alla får hålla tummarna får Julia Engström på kvällens
Idrottsgala.
Gunnar tackade Uno och bolaget för det täta och bra samarbetet föreningen och
bolaget har haft under året.

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 Gunnar om mötet han och Kenneth hade med bolaget. De har
startat en styrgrupp/projekt för att anpassa banan för rörelsehindrade. I
gruppen ingår Gunnar, Kenneth, Uno samt Göran. Tanken är att ytterligare
några fler ska ingå.

-

Byggnation på gång såsom toalett, bro och terrass.

-

Spelrättsavtalet kommer att uppdateras.

-

I Sverige bokades det över 11 miljoner golfrundor där majoriteten bokas via
GIT. På Ringenäs bokades 55 000 rundor och hela 36% bokas via
receptionen vilket är en anmärkningsvärd hög siffra. Bolaget kommer
analysera och kika närmare på hur detta kan ändras då det går åt enormt
mycket tid bara till detta för receptionspersonalen.

-

Förslag om att bokning även kan ske efter receptionens stängning. Önskemål
om att det läggs in ”ej bokningsbart” tex vid tidig morgon när det inte går att
boka.

6. Inför årsmötet den 17 mars, förberedelser
RF-SISU har lovat vara behjälpliga med den tekniska biten till vårt digitala årsmöte
den 17 mars.

7. Kassörens rapport
Bo berättade att likviditeten är mycket god med 689 tkr i kassan. Resultatet för året
ser ut att landa på ett underskott med -46 tkr vilket är bättre än budget då
verksamheten varit billigare i år pga rådande pandemi med inställda tävlingar.
Han tog även upp att vi bör titta på rutinen för utbetalning av bidrag till dam- &
seniorkommittén och göra likt juniorkommitténs reseräkning eller fakturering. Bo
kommer att diskutera med revisorerna och återkomma med förslag om ändrad rutin.
Budget för 2021 kommer att vara i stort sett likt som fjolårets och ligger nu med ett
underskott på -38 tkr och då skall det noteras att vi bidrar med ytterligare 50 tkr till
banans toaletter.

8. Rapport från samtliga kommittéer
-

Tävlingskommittén
Tävlingsprogrammet kommer i slutet av februari och vi hoppas att tävlingarna
kan hållas som vanligt.

-

Damkommittén
Modevisningen som brukar hållas i april kommer inte att bli av. Osäkerheten är
stor men förhoppningsvis kommer övrig verksamhet igång.

-

Seniorkommittén
Problem att förtidsboka måndagars spel. Tisdag och torsdag går bra men ej
måndag. Gunnar tar detta vidare då samtliga speldagar är viktiga för
seniorverksamheten.

-

Utvecklingskommittén
Alla möten är registrerade för bidrag från RF-SISU.

9. Övriga frågor
- Gunnar berättade att valberedningen 2021 kommer att bestå av Peter Ljungqvist,
Martin Engström samt Bo Eliasson.
- Gunnar berättade att vi har fått frågan om att arrangera årets Lag-SM för damer v
28 då Barsebäck som skulle haft arrangemanget renoverar och kan inte anordna.
Tyvärr ligger tävlingen fel i tiden och vi har därför valt att tacka nej.
- Janne tog upp om att det måste informeras om den höga självrisk som minibussen
har. Mellan 8 900 kr – 15 600 kr beroende på tillbud. Används den i föreningens regi
betalar klubben självrisken men om bussen används för privat bruk så är det
resenärerna själva som står för den. Gunnar och Thomas Lindström skall ta fram en
resepolicy vad gäller minibussen.
- Apropå försäkring så har föreningen en tecknad försäkring för olycksfall, ansvar etc.
Bo skall kika närmare på den och informera vidare.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 15 februari kl 19.

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

Vid protokollet

Justeras

Sofie Widal

Boel Blücher

