
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 2 augusti 2021 

Plats: Ringenäs golfklubb  

 

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

Bengtsson & Lotta Rautenberg  

 

Frånvarande: Frida Svensson, Kenneth Banelind & Sofie Widal 

 
Adjungerade: Uno Petersson 
 
 

1. Mötets öppnande 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Adjungerad föredrar 

Uno berättade att det är full fart på klubben med hotell, spel och restaurang.  

Stolta är vi också över klubbens Ingrid Lindblad som vann amatör- EM i Italien. En 

grym insats där hon skrivit in sig och Ringenäs GK i svensk golfhistoria. Ingrid 

uppvaktades på klubben efter sin hemkomst från Italien. Än en gång, stort grattis 

Ingrid! 

Dialog fördes runt olika synpunkter som medlemmar framfört genom styrelsen. Bland 

annat om olika medlemskap som finns i klubben och att maxantal medlemmar 

kommer ses över och handlingsplan för detta.  Dialog fördes även om borttagandet 

av fria rangebollar och 30 kr förbokningsavgift. Behållare för återvinning av 

pantflaskor/burkar finns nu på plats på klubben. 

 

 
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. Rapport från extra styrelsemöte ang. två nya underkonton för dam och 
seniorkommittén 
Protokollet gicks igenom och var sedan tidigare justerat. 
 
6. Aktuella frågor 
 

• Möte med ägarna 29 juli 2021. Gunnar berättade kort om mötet. 
• Anslagstavlor vi första Tee är åtgärdade 
• Nya toaletten vid Röd 7/ Blå 7 städrutin finns. Lösning på gång för att få 

ordning på vattentrycket i handfatet på toaletten vid gul slinga. 
• Vi kommer att tillsammans med bolaget använda vår klubbrådgivare Claes 

Björklund SGF för att göra en handlingsplan betr. max antal medlemmar, 
kölistor etc. 

• Regel vandringar, Regel & HCP har färdigställt material. Kurser kommer 
under slutet aug – början sept. 

• Möte med Peter Franzen ang. Grönt kort utbildning, golfvett och golfetikett 
har en liten del i utbildningen. Detta är något som klubbstyrelsen måste 
fokusera på. Klubbträffar med nya medlemmar där alla i styrelsen måste 
engagera sig med sin kunskap.  Alla kommittéer ombeds att fundera över 
hur vi kan ta hand om de medlemmar som behöver hjälp med att komma ut 
och spela.                                    
 
 

7. Kassörens rapport 
 
Rapportperiod: 2021-01-01---2021-07-30 
 
Bankkonto likvida medel 796 359 kr 

- Intäkter 712 552 kr  
- Kostnader 641 343 kr  
- Resultat   + 71 209 kr 

 
 
 
8. Rapport från samtliga kommittéer, verksamhetsplaner 2021 
Alt flyter på i seniorkommittén. I damkommittén flyter det också på och årets ut i det 
blå resa kommer bli av till Laholms GK. Tävlingskommittén har arrangerat en mycket 
lyckad Ringenäsvecka. Nu är det tre tävlingar kvar detta år, varav KM till helgen. 
Medlemskommittén har inte kommit i gång sen restriktionerna för pandemin lättades. 
Synpunkter har dock framförts från medlemmar som förts vidare uppåt. För att få in 
fler idéer, tips och synpunkter diskuterades möjligheten till att ha en brevlåda för 
medlemmarna. Gunnar och Carina tar det vidare. Fler medlemmar till 
medlemskommittén behövs för att starta upp igen, så tips på kandidater mottages 
tacksamt. 
 
 
 
 



 
 
9. Övriga frågor 
Medlemmar som är i behov av att hyra golfbil och har läkarintyg för det har svårt att 
komma ut på banan för att spela då klubbens golfbilar ofta redan är uthyrda. I många  
fall till personer som inte har fysiska hinder och för den skull behöver golfbil för att ta 
sig runt på banan.  
Klubbstyrelsen förordar att ägarna ser över kraven för att få hyra golfbil då vi på 
RIGK i dagsläget inte har läkarintyg som krav. Gunnar tar det vidare till ägarna. 
 
 
 
10. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 6 september kl 19.  

 

11.  Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Carina Johansson   Boel Blücher 


