
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 3 maj 2021 

Plats: Digitalt via Teams 

 

Närvarande: Boel Blücher, Carina Johansson, Carina Karlsson, Gunnar Nilsson, Jan 

Bengtsson, Kenneth Banelind, Lotta Rautenberg & Sofie Widal 

 

Frånvarande: 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 berättade lite vad som hänt sedan senaste mötet. 

 Padelbanorna är nu färdiga  

 Niohålsslingan kommer vara stängd på tisdagar fram till kl 16 för att göra 
förbättringar på banan, gångar och vägar är prioreterat 

 Anna Hvit kommer att sluta på RIGK då hon fått annat arbete. Bolaget har 
lösning på gång hur man tänker ersätta Anna. 

 
 
 
4. Genomgång 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 
 

• Rapport från SGF: Tävlings läget- Nu gäller tävlingsstopp fram till och 
med 23 maj med vissa lättnader  för barn och ungdomar födda 2002 
eller senare. Rekommendationerna omvärderas veckovis. Förhoppning 
är att vi kan komma igång med tävlingar i juni.  

• Nya lokala regler färdigställda, kommer att finnas på hemsidan 
• Juniorbuss policy klar och avstämd med Bendt Bil. 
• Antidopingplan Ringenäs GK 2021 är utarbetad, kommer att finnas 

på hemsidan 
• Antal medlemmar, hur många skall vi vara? Vårt max- tak är nu 

2 300 medlemmar,  vilket sattes innan hotellet byggdes. Idag är vi 
2 167 medlemmar. Diskussion fördes på mötet om att vi bör utarbeta ett 
nytt lägre max-tak än idag. Vårt förslag till bolaget är 2000 medlemmar 
sen får de bli kö till medlemskap. Gunnar tar diskussionen vidare till 
bolaget. 

• Nivå på nästa års medlemsavgift. Dialog fördes om att se över nivån 
och  föreslå en höjning av avgiften till nästa årsmöte 

• Inköpta klockor. Kommer att sättas upp inom kort 
 
 
 
6. Kassörens rapport 
Carina K berättade att likviditeten är god. Totala intäkter 164 000 kr. 
Gräsmattegödslingen har gett 80 000 kr, vilket är 20 000 kr bättre än budget. Övriga 
intäkter och bidrag 84 000 kr. 
 
Kostnader 158 000 kr, stora posten medlemsavgift till SGF. 
Resultat 4 422 kr. 
 
Carina K stämmer av med Kenneth om det är några sponsorer som ska faktureras. 
Boel och Lotta mailar underlag till Carina för utbetalningar till dam och 
seniorkommittén. 
 
7. Rapport från samtliga kommittéer, verksamhetsplaner 2021 
Inga utförliga rapporter då det fortsatt är svårplanerat under pandemin.  
Förhoppning om att kunna komma igång med Regel vandring. Seniorerna har 
kommit igång och spelar så smått utom tävlan 
 
 
8. Övriga frågor 
Önskemål om att man på Hemsidan ska se dagens slinga kvarstår- Gunnar tar upp 
frågan med bolaget.  
När det kommer mailutskick från RIGK står det inte alltid vem som står bakom 
utskicket. Det är bra att det undertecknas så man kan kontakta rätt person vid ev 
frågor. Gunnar tar med önskan till bolaget. 



 
 
 
 
Pantburkar- pengarna går till juniorerna. Önskemål kvarstår att det för miljöns och 
juniorernas skull införskaffas en ”korglösning” som smälter in i miljön utomhus (vid 
restaurang och rangen) där det marknadsförs vart pengarna går. Idag finns bara 
kartongbehållare för de som är i vagnförråden. Gunnar lyfter frågan vidare till bolaget 
Frågan lyftes också att man från styrelsen önskar få tydlighet i vem som innehar olika 
ansvarsområden i klubben. Gunnar lyfter frågan vidare till bolaget. 
 
 
 
 
9. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 7 juni kl 19.  

 

10.  Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Carina Johansson   Boel Blücher 


