Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 15 februari 2021
Plats: Digitalt via Teams
Närvarande: Boel Blücher, Bo Eliasson, Carina Johansson, Frida Svensson, Gunnar
Nilsson, Jan Bengtsson, Kenneth Banelind, Lotta Rautenberg & Sofie Widal
Frånvarande: 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 berätta att vi 2020 tappat 8 stycken medlemmar jämfört med
2019. Detta trots det ökade intresset för golf under våren/sommaren med nytillskott
av medlemmar i klubben. Diskussion fördes om anledningar till tappet och att man
ska se på att införa ytterligare typer av medlemskap. Vi behöver förskjuta
ålderstrappan och få fler i 30-39 års ålder som medlemmar i klubben. Viktigt är också
att arbeta för att våra medlemmar stannar och trivs i klubben. Uno bad styrelsen titta
närmare på detta och komma med idéer.
Det är full aktivitet på Ringenäs, nya mattor på rangen där man kommer ha avdelat
mellan varje matta. Det kommer bli nya mätpunkter som anger avstånd från där du
står och slår på rangen. Tydlig information kommer anges så man inte riskerar att slå
över nätet till blå ettas green.
Det kommer bli två padelbanor istället för en. Nytt soldäck för restaurangen är
uppgjutet.
Vi ser fram mot våren och att banan öppnas för att se och uppleva alla förbättringar
som hänt på Ringenäs

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. Inför årsmötet den 17 mars, förberedelser.
1. Budget
Bo redogjorde för 2021 års förslag till budget som godtogs av styrelsen.
2. Revisionsberättelsen
Är under arbete och kommer snart bli klar
3. Verksamhetsberättelse
Berättelsen gicks igenom och godkändes av styrelsen
4. Kallelse till årsmötet
Kallelse enligt stadgarna kommer ske
5. Ordförande för årsmötet
Peter Ljungqvist har tagit på sig att vara ordförande.
6. HGDF vårmöte den 23 mars
Styrelsen ombads fundera på så vi får med alla utmärkelser.

7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Carina Johansson

Boel Blücher

