
 
 

 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Måndagen den 17 januari 2022 

Plats: Ringenäs golfklubb  

 

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

Bengtsson, Kenneth Banelind, Lotta Rautenberg & Sofie Widal 

 

Frånvarande: Gunnar Nilsson 

 
Adjungerade: Lars-Erik Blank & Henrik Jönne 
 
 

1. Mötets öppnande 

Kenneth hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Adjungerad föredrar 

Henrik berättade om det pågående grävarbetet som sker på banan. De som spelar 

på vinterslingan kan få samsas med banarbetare som gräver, men vi alla ser fram 

mot att få fina färdiggrävda slingor till våren. 

Golfsimulatorn som nu ska vara tillgänglig att boka via MATCHi är tillfälligt stängd då 

man måste byta ut duken.  Diskussion fördes också om städrutiner som behöver 

styras upp mer i studion mm. Henrik tog på sig att se över städrutinen och att det viks 

tid i bokningen för städning. 

Dialog fördes runt nya bokningsregler som ska mailas ut till våra medlemmar på 

fredag 21/1.  Bolagsstyrelsen och föreningsstyrelsen har samsyn och står bakom de 

nya bokningsreglerna för 2022. 

 
4. Stadgeändringar föredras av Lars-Erik Blank 
 
Stadgarna gicks igenom tillsammans med förslaget på stadgeändringar. Carina J 
tillser att de ändringar som styrelsen kom överens om på mötet justeras tills nästa 
styrelsemöte. Beslut om stadgeändringar tas därefter av årsmötet. 



 
 
 
 
5. 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. 
 
 
6. Ökade medel Juniorverksamheten 
 
Dialog fördes huruvida budgeten ska höjas eller inte. Önskan är att höja 
ersättningsnivån för bidragen juniorerna kan få som är indelade i tre nivåer. Aktuellt 
är då att höja högsta samt mellannivån. 
Möjligtvis kan man klara sig på nu avsatt budget på 350 000 kr då 
juniorverksamheten är duktiga på att hitta på nya intäktsmöjligheter. Frida redogjorde 
för flertalet idéer som bearbetas. 
Vi beslöt att flytta fram frågan och ta beslut på nästa styrelsemöte då även budgeten 
är klar. Frida skulle även diskutera budgetfrågan i juniorkommittén för att få mer 
grepp om kommande intäkter. 
 
 
7. Höjning medlemsavgift 
 
Punkten flyttas till nästa möte då vi fått budget 2022 klar. Finns frågetecken kring 
medlemsintäkterna som behöver redas ut för 2021. 
 
 
8. Kassörens rapport 
 
Rapportperiod: 2021-01-01---2021-12-31 
 
Bankkonto likvida medel 743 326 kr 

- Intäkter 1 258 380 kr  
- Kostnader 1 205 070 kr  
- Resultat   53 310 kr 

 
Budget 2022 behöver få några frågetecken utredda så vi skjuter fram punkten till 
nästa styrelsemöte.  
 
 
9. Övriga frågor 
 
Datum för årsmöte och information om tidsramar för när medlemmar ska inkomna 
med eventuella motioner ska tas med i informationsbrevet som går ut till 
medlemmarna fredagen den 21/1. 
Kenneth ombesörjer detta. 



 
 
 
 
10. Nästa möte 
 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 7 februari kl 19.  

  

11.  Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Carina Johansson   Boel Blücher 


