
 
 

 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 4 oktober 2021 

Plats: Ringenäs golfklubb  

 

Närvarande: Boel Blücher, Carina Johansson, Carina Karlsson, Frida Svensson, 

Gunnar Nilsson, Jan Bengtsson, Lotta Rautenberg & Sofie Widal 

 

Frånvarande: Kenneth Banelind  

 
Adjungerade: Uno Petersson & Henrik Jönne 
 
 

1. Mötets öppnande 

Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Adjungerad föredrar 

Uno välkomnade Ringenäs nya VD/Klubbchef Henrik Jönne som även presenterade 

sig och berättade kort om sig själv. Styrelsen presenterade sig och hälsade Henrik 

välkommen och lycka till på nya uppdraget. 

Vi ser fram mot ett gott samarbete! 

Uno berättade att man inom kort kommer börja bygga en lokal vid padelbanan för att 

utöka konferensmöjligheterna. Tilltänkt är även att det ska byggas en bastu i en del 

av lokalen. Det kommer då bli en ny vägg upp till röd etta. 

 
4. Genomgång 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 HGDF mötet för ordförande 9 september i Björnhult där 
man hade dialog om Hallandsgreenfee, juniorspel samt möjligheter att öka 
antalet kvinnor i Hallandsgolfen och på tävlingssidan. 
 

➢ HGDF höstårsmöte 26 okt på Björnhult GK 
 

➢ Bolagets inkomna förslag gällande bokningsregler 2022 gicks igenom. 

Styrelsen bollade tillbaka en del förslag som Gunnar får ta med sig tillbaka till 

bolagsstyrelsen för förtydligande. Man behöver också ta fram 

statistikunderlag. 

 
 
6. Kassörens rapport 
 
Rapportperiod: 2021-01-01---2021-09-30 
 
Bankkonto likvida medel 651 171 kr 

- Intäkter 810 601 kr  
- Kostnader 855 929 kr  
- Resultat   - 45 328 kr 

 
 
7. Rapport från samtliga kommittéer, förbered verksamhetsplaner 2022 
 
Inget nytt. 
 
 
8. Övriga frågor 
Beslutades att tacka de olika kommittéerna för årets arbete med att bjuda på 
Ringenäs lilla julbord. Ordförandena i kommittéerna meddelar Jan antal deltagare. 
 
 
9. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 8 november kl 19.  

 

10.  Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Carina Johansson   Boel Blücher 


