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

1. Mötets öppnande
Dagens mötesordförande Kenneth hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Adjungerad föredrar
Adjungerad ej närvarande vid dagens möte.

4. Valberedningen Peter Ljungkvist
Peter presenterade valberedningens förslag på nya ledamöter inför årsmötet.

5. 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.

6. Stadgeändringar
Lars-Erik Blank, Utbildningsansvarig HGDF, kommer förbi vid tillfälle för att gå
igenom våra stadgar då de är något föråldrade och behöver förnyas.

7. Aktuella frågor
-

Nytt e-postkonto
Ett nytt e-postkonto till föreningen skall sättas upp där all kommunikation skall
gå igenom.

-

Attestering
Ordförande i respektive kommitté ansvarar för att fakturor blir attesterade
innan Carina K betalar.

-

Tävlingskommittén
En person från varje kommitté bör ingå i tävlingskommittén för att få fler
engagerade och på så sätt hjälpas åt.

8. Kassörens rapport
Carina K redovisade en god likviditet med en behållning på 539 tkr i kassan per
2021-11-30. Vi inväntar medlemsavräkning och det preliminära resultatet beräknas
bli +100 tkr på årsbasis mot lagd budget på -98 tkr.

9. Övriga frågor
Lotta berörde att det tas en uc i samband med betalning av medlemsavgiften.
Carina K fick i uppgift att till nästa möte att redovisa kring medlemsavgifternas storlek
för vidare diskussion inför årsmötet om en eventuell höjning.
Det lyftes om en eventuell förändring och utveckling av bankommittén inför nästa år.
Vi pratade också om varför det inte slås ihop bollar när det enbart är bokat tvåbollar.
Påminnelse om att verksamhetsberättelserna skickas till Gunnar innan nästa möte.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 17 januari kl 19.

10. Mötets avslutande
Mötesordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet
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