Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 6 september 2021
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Boel Blücher, Carina Karlsson, Frida Svensson, Gunnar Nilsson, Lotta
Rautenberg & Sofie Widal
Frånvarande: Carina Johansson, Jan Bengtsson & Kenneth Banelind
Adjungerade: Uno Petersson

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

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Adjungerad föredrar
Uno var med via telefon och berättade att ny VD/klubbchef, Henrik Jönne, kommer
att vara på plats från den 1 oktober. Detta välkomnas och har varit mycket
efterlängtat av föreningen.
Ny maskininvestering på gång för banskötsel.
Dessutom har de haft genomgång med Claes Björklund, klubbrådgivare via SGF, för
diskussioner kring bokningsregler, priser etc som bolaget skall arbeta med under
vintern.

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. Aktuella frågor

Gunnar berättade om mötet med bolaget tillsammans med klubbrådgivare Claes
Björklund SGF då en handlingsplan togs fram gällande bokningsregler,
scorekortsterminal, bättre tillgänglighet på tisdagar om 9-hålaren stängs kortare tid
etc. Flertalet av dessa punkter kommer föreningen att diskutera kring för
medlemmarnas bästa. Dessutom skall en utbildning på allt kring golf och medlemmar
hållas av Nicole och Patrik för samtliga anställda.
Föreningen har per idag totalt 2393 medlemmar varav 2155 är aktiva, dvs som får
spela.

6. Kassörens rapport
Carina K visade att föreningen har en god behållning i kassan och året har hittills givit
ett positivt resultat på 4 tkr. Årets gräsmattegödsling som utförts av juniorerna har
gått lysande, bra rapportering har gett ökat LOK-stöd och aktiviteter till förmån för
våra juniorer i samband med Årets Tävling med Ringenäs Business Club gav ett
rejält klirr i kassan – stort tack för det!

7. Nytt beslut angående Swish-konto
Ny kassör för handhållande av seniorernas konto är på gång och det beslutades
enhälligt att Carina K ombesörjer detta skifte.

8. Rapport från samtliga kommittéer, verksamhetsplaner 2021 skall vara
uppdaterade.
-

Junior- & Elitkommittén
Först och främst ett stort GRATTIS till vårt JSM-lag som den gångna helgen
var ett av fyra lag som på Abbekås GK tog sig till Sverige-finalen på
Kristianstads GK i november – fantastiskt roligt!!
Aktiviteter som det jobbas med efter säsong är bla JuniorGalan samt
Halloweengolf.

-

Tävlingskommittén
Janne B var ej på plats men vi andra kunde konstatera att det även i år blev
en något kortare tävlingssäsong pga covid men att det har varit ett bra
deltagande på årets tävlingar med positivt resultat.

Janne har aviserat att han avgår vid årsmötet och det hade varit önskvärt att
en ny ordförande för tävlingskommittén snarast kan sätta sig in i arbetet.

-

Damkommittén
Ger sig ”ut i det blå” med egen bil till Laholms GK i veckan för spel och lunch.
Avgörandet i Havring Cup spelas på Haverdal och det står 1-1 så lycka till alla
damer med sista omgången.

-

Seniorkommittén
Seniorerna har pga pandemin inte kunnat genomföra så många gemensamma
aktiviteter men golf har det spelats och de fortsätter hela vintern.

-

Medlemskommittén
Inget nytt att rapportera.

-

Utvecklingskommittén
När året börjar lida mot sitt slut skall årets mötesdeltagande sammanställas
och sändas till Sofie.

-

Bankommittén
Bankommittén har haft möte med Kenneth och Sofie som föreningens
representanter. Till detta möte hade samtliga från styrelsen kommit in med
diverse synpunkter och förslag rörande banan som togs upp. Alltifrån ojämna
bunkrar och tees, oläsbara slopetabeller till önskemål om en
”avblåsningsplats” vid parkeringen för att rengöra vagnar. Återstår att följa upp
dessa punkter på kommande möten.

-

Regel- & hcp-kommittén
Regelvandring har genomförts av Boel, Gunilla, Janne och Gunnar med över
80 deltagare. Ett uppsamlingsheat kommer framöver.
Distriktet skall utbilda nya tävlingsledare och det blir ett kärt återseende när
Tommy Gustavsson skall hålla i denna utbildning på Ringenäs framåt
februari/mars månad.

9. Övriga frågor
Frågan kom upp om nu föreningens medlemmar skall hjälpa till med
fadderverksamheten så måste hjälp fås att boka tider. Gunnar tar frågan vidare till
bolaget.

10. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 4 oktober kl 19.

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