
  

RINGENÄS 
GOLFKLUBB 

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 

Datum: Tisdagen den 10 maj 2022 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

Närvarande: Boel Blächer, Christian Scharf, Josephine Janson, Kenneth Banelind, 

Lotta Rautenberg, Sofie Widal & Urban Månsson. 

Anmält förhinder: Frida Svensson, Carina Karlsson 

Adjungerad: Henrik Jönne (punkt 3) 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Kenneth hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Adjungerad föredrar 

Greenerna är nu tungt dressade, hoppas på att detta ska hjälpa till att läka greenerna 
snabbare. Första intrycket positivt. 
För att försöka undvika detta problem igen måste vi kanske börja ”vinterförbereda” 
greenerna tidigare på höstsäsongen. 

De ”nya” bunkrarna ser bra utoch nu är alla lika. 

Diskuterade bokningar under juli. 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte samt utse justerare till 
dagens möte 

Föregående protokoll gicks igen om och lades till handlingarna. Till att justera dagens 
protokoll utsågs Christian. 

5. Spelrättsavtal 
Gemensam genomgång bordlägges till nästa möte. 
En del ytterligare material kommer att sändas till styrelsen. 
Alla förbereder synpunkter/tankartill nästa möte, skicka gärna till Kenneth i förväg 

6. Inställd tävling, Vårslaget 
Den planerade tävlingen ”Vårslaget” fick tyvärr ställas in, för få anmälda. 
Några reflektion er/lärdomar kring detta: 
- För tidigt på säsongen? 
- Svagt intresse för en singeltävling? Bättre med en lättsammare tävlingsform 
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(scramble etc.) som uppstartstävling? 
- Information viktig - pusha för våra tävlingar via Nyhetsbrevet, skyltningar etc. 

7. Genomgång av kommittéer 
Tävlingskommittén (Christian) 

Vi behöver fler i kommittén, söka i Nyhetsbrev och/eller kontakta Christian direkt. 
Alla är välkomna, hör av dig! 
Ligger i bra fas vad gäller de kommande tävlingarna, ser fram emot att komma igång! 

  

Medlemskommittén (Josephine) 
Resonerades kring tankar för att få igång våra nya medlemmar som tagit Grönt kort, 

gått en nybörjarkurs etc.: 

Kommer att bjuda in dessa till en vår- (v23) resp. hösträff (v34). 
Spela en partävling (9 hål), värdar i varje boll. avsluta med lite fika etc. 

  

AW-golf, varannan/tredje vecka (torsdagar), 9-hål, skapa lite socialt efteråt, blanda 
nya och gamla medlemmar. 

Hurkan vi lyfta aktiviteter för nya medlemmar på hemsidan? 
Hur ska de hitta aktiviteter riktade till dem, övrigt som händer på klubben mm. 

Det kan kännas som att man måste vara ganska driven för att hitta allt vi erbjuder på 

hemsidan. 

Elit- och Juniorkommittén (Frida) 
Frida hade skickat följande rapport: 
- Vunnit 10 000: - på Maxi Flygstadens tävling kring bra juniorverksamheti 
kommunen 
-Mycket tävlingar på gång framöver, bl.a. JMI på hemmaplan den 5 juli. 
-Fina placeringar på juniortävlingar (Mandel Carnegård och Viggo Hed delad 2a plats 
på Galvin Green Jr Open, Lucas Augustsson vinnare av Gran Opening i Österlen och 
Nathalie Borg 2a plats) — grattis! 
- Det är fortsatt stort intresse för vår knatte- och juniorverksamhet. Vi säger inte nej 
till någon utan stöttar upp med mer resurser om det behövs 
- vi har 250 juniori verksamheten just nu vilket är en jättefin siffra! Något högre än 
förra året. 

  

Damkommittén (Lotta) 

Drar igång Dam-9an den 11 maj, räknar med stort intresse och deltagande också i 
år. 

  

Seniorkommittén (Boel) 
Bra intresse kring de olika aktiviteterna. 

Lite olika uppstartsfrågor vad gäller anmälningar, starttider etc. 

  

Utvecklingskommittén (inkl. regel/handicap) (Sofie) 

- skickat ut underlag till övriga kommittéer för att kunna söka bidrag/material från 
SISU. 
- 3 dagar för regelvandringar inplanerade, stort intresse, kul! 
- finnsllite olika markeringar på banan beroende på lite olika pågående arbeten 

 



  

RINGENÄS 
| - GOLFKLUBB . 

(pinnar, droppzoner etc.). Gäller att vi alla är uppmärksamma på dessa. 

- löpande arbete med handicapfrågor 

8. Bankommitté (Kenneth) 
- greenerna är den stora frågan, se även punkt 3 

- går det att skapa ”gångar” från tee till fairway, ser trevligt ut och lättare att gå 
- en del tee är ojämna samt pekar ”snett” (arbete är planerat vet vi från förra mötet). 

- säkerställa att index på stolpar, skyltar och scorekort stämmer överens 

9. Kassörens rapport (Carina) 
Genomgång av ekonomisk rapport, det ekonomiska läget är gott. 

10. Övriga frågor 
Beslutade kring förslag för tröjor till ålderserielagen. 
Att genomföra snarast. (Sofie/Kenneth) 

Frågan kring farligt spel lyftes på en utbildning av tävlingsledare. 

Finns en tendens till ökning i hela landet, bör beaktas och anmälas. 

Frågan väcktes kring ev. medlemsfest till sommaren. Finns datum? 

Förslagslådan, digital via hemsidan, ska aktiveras igen. 

11. Nästa möte 

13 juni, 19.00 

12. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

Vid protokollet Justeras 

Urban Månsson Christian Scharf | 

N / 

OM sl Soljas


