Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 7 mars 2022
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Boel Blücher, Carina Karlsson, Jan Bengtsson, Gunnar Nilsson & Sofie
Widal
Frånvarande: Carina Johansson, Frida Svensson, Kenneth Banelind & Lotta
Rautenberg
Adjungerade: Henrik Jönne & Uno Petersson

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

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Adjungerad föredrar
Henrik visade brev om Intresseanmälan till VolvoCar Scandinavian Mixed för
funktionärer. Han åtog sig att höra med Christian på HGK hur anmälan mm skall
göras och återkommer i frågan.
Test av nytt bevattningssystem har skett vilket fungerar bra. Investeringar i
maskinpark är gjord. Tyvärr är det för tillfället väldigt lång leveranstid på några
maskiner och därför får de gamla underhållas så länge.
De har fler banarbetare igång redan nu vilket är tidigare än brukligt. Positivt då det är
mycket som skall göras för att få banorna i ordning efter vintervilan. Greenerna har
fått mycket stryk och fick det redan i höstas vilket kommer att vara en stor utmaning
att få dem i fint skick.
Uno visade statistik över antal medlemmar. Per 2021-12-31 är vi totalt 2 154
medlemmar där 1 871 har tillträde till banan när passiva, träningsmedlemmar samt
grönt kort är borttagna. Ungefär 60% är män och 40% kvinnor.
Starters är kallade till möte för genomgång.

Tidplanen för nybygget håller ännu så länge.
Lördagen den 26 mars kl 10-12 är det städdag ute på Ringenäs där det även bjuds
på grillat.
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. Genomgång inför årsmötet
Mötesordförande är ordnat och Gunnar åtog sig att även hitta en sekreterare till
årsmötet då sittande inte har möjlighet att närvara.
Janne beställer kaffe & macka som det bjuds på till årsmötet.
Från Bolaget kommer Henrik & Micke och pratar innan själva årsförhandlingarna drar
igång. Gunnar träffar dem innan mötet för en avstämning.
Utskrift av de olika handlingarna ordnar Gunnar till mötet.

6. Kassörens rapport
Inga större rörelser på kontot ännu så länge utan föreningen har en mycket god
likviditet. Dam- och Seniorkommittén har fått sin årliga peng till sina respektive
konton.

7. Övriga frågor
Genomgång för distriktsdomare sker på Björnhults GK den 16 mars. Från Ringenäs
kommer Gunilla Björkman samt Gunnar Nilsson vara närvarande.
Regelutbildning för tävlingskommittéer kommer ske lördagen de 26 mars på
Björnhults GK. Tommy Gustavsson håller i utbildningen.
Tävlingsledarutbildning kommer att hållas på Björnhults GK den 9 eller 23 april. Vid
intresse kontakta Janne Bengtsson.

Gunnar tog upp om åldersseriespelet och dess uttagningsgrund till diskussion. Janne
fick i uppgift att skriva ihop information kring seriespelet såsom kontaktuppgifter,
spelform mm som vi kan delge medlemmarna. Ett kaptensmöte kommer att hållas i
slutet av mars.
Sofie gav förslag på att någon loggad tröja skulle kunna sponsras till de seniorer som
är med i seriespelen. Janne kollar hur många deltagare det rör sig om och kostnad
för det.

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