
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 6 april 2021 

Plats: Digitalt via Teams 

 

Närvarande: Boel Blücher, Carina Johansson, Carina Karlsson, 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 informerade lite om vad som är på gång ytterligare på vår fina golfbana och 
klubb: 

 Avskiljarna mellan mattorna kommer på plats förmodligen under veckan.  

 Man kommer utarbeta nya klipplinjer på banan bland annat på gul tvåa. Det 
kan se lite konstigt ut under utarbetningen innan de nya gräslinjerna är klara.  

 Viltsvinsstängsel (900 m) är uppsatt på delar av banan. Stängslets elslingor 
ska drivas av solceller och panelerna håller nu på att justeras för att optimalt 
kunna ta tillvara solljuset.  

 Asfalteringsarbete görs framför husen på blå fyra för att vattnet ska rinna av dit 
man önskar 

 Asfaltering och breddning av infarten är i slutfasen 

 Bryggan håller på att färdigställas med kiosk och nya möbler 

 Nya bänkar och bord som är fastsatta i marken har uppförts mellan restaurang 
och uteserveringen.  

 
Diskussion fördes om golfbilarna som kan hyras av RIGK och även om de 
golfbilar som är privatägda och används på banan. Uno skulle ta med sig 
frågeställningen som uppkom och fundera vidare på hur det ska hanteras. 

 



 
 
 
 
4. Genomgång och justering av protokoll från föregående möte samt utse 
justerare till dagens möte 
 
Föregående protokoll gicks igenom och var sen tidigare justerat. Till att justera 
dagens protokoll utsågs Boel Blücher. 
 
 
5. Aktuella frågor 
 

• Möte med ägarna 29 mars, rapport Gunnar & Kenneth 
Har haft bra möten med ägarna där man kommit fram till att vi får fråga 
om intresse finns bland sponsorerna i Business klubben att sponsra 
tävlingar. Tiden för elektronisk bokning utökas till tiderna 07:00-19:50. 
Därefter är det fysisk bollränna. Rutiner på hur man informerar om 
banstatus på hemsidan och sociala medier ska struktureras upp. Viktigt 
att det ges samma information. 

• Marknadsföring Julia Engström 
Vi har fått tillfälle att marknadsföra Ringenäs Golfklubb på Julia 
Engströms golfbag och beslut togs på mötet att göra detta tillsammans 
med bolaget. 

• Totalt tävlings stopp fram tom 2 maj, se SGFs ordförande info. 
• Toa 2 på Blå 7:a/ Röd 6:a, färdigställd ansökan om slutbesiktning 

påbörjad 
• Nya lokala regler kommer att färdigställas efter att HGDF Bertil 

Johansson besökt banan 12 april.  Regel och HCP kommittén 
återkommer.  

• Förslag buss policy 
Gunnar och Tomas färdigställer ett förslag till policy som sedan även 
ska förankras med Bendt bil som lånat ut bilen till juniorverksamheten. 

• RIGKs vaccination mot doping går ut , 
https://www.antidoping.se/utbildningfakta/Utbildning/Vaccineraklu
bben/ 
Frida och tränarna går igenom och tar fram förslag till nästa 
styrelsemöte. 

• Framtida organisation – Kenneth 
Kenneth framförde lite tankar han haft och fört dialog med ägarna om 
för att säkerställa framtida engagemang inom klubbens olika uppgifter. 

 
 
 
6. Kassörens rapport 
Carina K som är ny kassör meddelade att pengar börjat trilla in för 
gräsmattegödslingen men annars har det inte hänt så mycket mer på ekonomisidan i 
år. 
 

https://www.antidoping.se/utbildningfakta/Utbildning/Vaccineraklubben/
https://www.antidoping.se/utbildningfakta/Utbildning/Vaccineraklubben/


 
 
 
 
 
7. Rapport från samtliga kommittéer, verksamhetsplaner 2021 
Inga rapporter då det fortsatt är svårplanerat under pandemin 
 
 
8. Övriga frågor 
På HGDF: s årsmöte kom man fram till att Hallandsgreenfee tas bort på fredagar. En 
gemensam skrivning ska tas fram som information på Golfklubbarnas hemsida.  
 
 
9. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 3 maj kl 19.  

 

10.  Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Carina Johansson   Boel Blücher 


