Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 7 juni 2021
Plats: Ringenäs golfklubb och digitalt via Teams
Närvarande: Boel Blücher, Carina Johansson, Carina Karlsson, Gunnar Nilsson, Jan
Bengtsson, Kenneth Banelind, Lotta Rautenberg & Sofie Widal
Frånvarande: Frida Svensson,
Adjungerade: -

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

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Presentation av personal Nicole Fankl och Patrik Ölander
Nicole och Patrik som börjat arbeta på Ringenäs GK presenterade sig för styrelsen
och berättade om sin bakgrund och vilka arbetsuppgifter som är tilltänkta.
Nicoles, tävlingar, medlemmar, golfen och Business klubben med mera.
Patrik, ekonomi, marknad, padel, hemsida med mera.
Styrelsen presenterade sig och önskade Nicole och Patrik varmt välkomna till
Ringenäs GK.
4. Genomgång av protokoll från föregående möte samt utse justerare till
dagens möte
Föregående protokoll gicks igenom och var sen tidigare justerat.
Ett förtydligande görs till föregående protokoll gällande meningen under övriga
frågor.
Frågan lyftes också att man från styrelsen önskar få tydlighet i vem som innehar olika
ansvarsområden i klubben. Gunnar lyfter frågan vidare till bolaget.

Med klubben avser man här bolaget och de anställdas ansvarsområden inte
föreningen.
Till att justera dagens protokoll utsågs Boel Blücher.

5. Aktuella frågor
• Anslagstavlor vid första Tee ger ett rörigt intryck. Gunnar återkopplar till
bolaget att tillse att våra anslagstavlor blir organiserade på ett snyggt sätt.
• Nya toaletten vid Röd 7/ Blå 7 inte städad, återkommande synpunkter om
ostädad toalett har framkommit från våra medlemmar. Gunnar framför våra
synpunkter om att man bör införa en checklista städning som hängs upp på
båda våra nya toaletter. Städintervall var fjärde timme under banans
öppettid. Vattnet i handfaten på toaletten på gul slinga bör också ses över.
Det rinner dåligt och det är svårt att skölja av tvålen. Vattenutkastet utanför
toaletten har däremot bra tryck så det borde gå få till i handfatet också.
• Regelvandringar efterfrågas Regel & HCP planerar att inom kort kunna
anordna regelvandringar.
Möte med bolaget 16 maj gällande aktuella frågor– Kenneth o Gunnar
• Medlemsantal diskuterades - att sätta stopp för ytterligare medlemma är
inte aktuellt för tillfället. Det finns såldes plats att fylla upp till 2300 som är
maxgräns enligt spelrättsavtalet.
• Diskuterade att det är svårt att få tider, men enl. statistiken finns tider att
boka.
• Förslag att begränsa antal bokade speltillfälle till att man i systemet får ha
max 4 rundor bokade på 18 håls slingan. När man sen spelat en runda av
de 4 bokade kan man boka en till osv. Beslut togs på detta möte att
återkoppla till bolaget att vi i föreningsstyrelsen är positiva till förslaget.
• Förslag 9 håls slingan, öppna för ligor att förboka mot 30:-/spelare. Beslut
togs på detta möte att återkoppla till bolaget att vi i föreningsstyrelsen inte
är positiva till förslaget.
6. Kassörens rapport
Bankkonto likvida medel 557 335:- Intäkter 216 172:- Kostnader 345 792:- Resultat - 129 620:Carina K tar kontakt med Handelsbanken för att öppna två nya underkonton, ett för
seniorkommittén och ett för damkommittén. Swish kopplas till dessa underkonton
vilket kommer att underlätta hanteringen för kommittéerna.
Carina K ska även kontakta Patrik beträffande avräkningen från bolaget, medlemsoch tävlingsavräkning.

7. Rapport från samtliga kommittéer, verksamhetsplaner 2021
De olika kommittéerna har kommit igång så smått efter att restriktionerna lättats.
Tävlingskommittén: Första tävlingen är genomförd på nationaldagen och
Ringenäsveckan ligger klar.
Seniorkommittén är igång med sina tävlingar och damkommittén har sin första tävling
9/6.
Bankommittén önskar av föreningsstyrelsen få in två-tre synpunkter på förbättringar.
Maila Kenneth innan 21/6.
Medelskommittén hoppas kunna arrangera medlemsträffar för nya medlemmar.

8. Övriga frågor
Dialog fördes om golfvett på banan. Vad får man med sig idag när man tar grönt kort
gällande golfvett? Gunnar lyfter frågan till våra pro som håller i gröna kort kurser för
nya medlemmar. Vett och etikett på banan är något man kan ta med när man har
regel vandring för våra medlemmar.
Medlemsstatistiken gicks igenom.
Fakta medlemsstatistik i antal per 4 juni 2021
:
Medlemmar:
2 190
Fullt aktiva
1 775
Vardagsmedlemmar
Aktiv greenfee
53
Passiva
Nybörjare i utb
194
Antal kvinnor
Antal män
Uppdelat i HCP
Plus HCP
0-10
11-20
21-30
31-40
41-54
+55

147
21

826
1 364

28
167
497
663
406
208
221

Återkoppling från Gunnar på frågor bollade till bolaget:
 När det inte står något namn i mailutskick från RIGK är den Göran S som står
bakom utskicket.
 Önskemålet om återvinning av pantburkar på banan (så man inte slänger
pantburkar i vanliga papperskorgarna) är för närvarande inte aktuellt.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 2 augusti kl 19.

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

Vid protokollet

Justeras

Carina Johansson

Boel Blücher

