Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndag den 11 maj 2015.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,
Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Ingrid-Löf-Dahl ,Claes Carlstedt.
Punkten 4. Göran Tyrsing
Frånvarande: Bo Eliasson
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från senaste styrelsemötet den 13 april godkändes och lades till handlingarna.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Jan Bengtsson.
4: Adjungerad föredrar
Göran informerade att han efter kontakt med Peter skickar ut en information
framtagen av Tommy Gustafsson om vikten av handikapps registrering och betydelsen
av exakt handikapp.
”Gräsroten” är ett arrangemang som har till avsikt att stödja idrottsklubbar. Det hela
sker inom ramen för Svenska Spels verksamhet och genom att klubbmedlemmar spelar
på de spel som ingår i Svenska Spels verksamhet avsätts en liten del till klubbarna.
Totalt räknar man med att 50 milj kr skall gå ut till klubbarna. Information om detta
kommer i nästa medlemsinfo.
Den tidigare i styrelsen diskuterade frågan om medlemmars rabatt vid inköp i shopen
med rabattkuponger kommenterades. Nuvarande system kommer att fortsätta. Men
vill flera familjemedlemmar ta del av en viss rabatt så lovar Göran att det bara är att
säga till i receptionen så utgår rabatten för flera familjemedlemmar.
Golf Future Card är ett initiativ av Golfarenan för att stödja juniorverksamheten. Det
hela går ut på att olika företag erbjuder rabatterade tjänster och produkter varav en
viss del av intäkterna skall tillfalla juniorverksamheten.
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Bolaget är enligt Göran mycket tveksamma till att delta i denna satsning.
Jan lyfte frågan om vikten av att visualisera lokala regler på ett bra sätt. Inte minst för
alla greenfee gäster. Bör synliggöras på anslagstavlan vid övningsgreenerna.
Göran lovade ta med sig frågan och titta på tänkbara alternativ.
Den tidigare aviserade frågan om klubbrummet och behovet av att iordningställa detta
togs upp på nytt. Göran lovade fixa till rummet så det blir trivsammare och mer
funktionellt.
Slutligen ombeds vi som har behov av hjälp med exempelvis kopiering att lämna
materialet i receptionen istället för att själva gå in på kontoret och kopiera.
5: HGDF-aktiviteter
Jan-Olof berättade at HGDF styrelse besökt Ringenäs.
Under en halvtimmes tid delgavs information om klubben.
Jan-Olof har också, som en av tre Hallandsrepresentanter, deltagit på Svenska
Golfförbundets förbundsmöte.
Bland annat hölls ett ”golfting” där olika framtidsfrågor diskuterades. ”Hotbilden” är
främst att
-antalet dam golfare minskar
-antalet juniorer minskar
-de långa rondtiderna
När det gäller det minskade antalet dam golfare har en analys visat att brist på antalet
toaletter i anslutning till banan och banlängden är de främsta orsakerna.
En åtgärd som beslutades var att slopa förbundsavgiften för barn under tolv år. Det
innebär att övriga golfare kommer att få en marginell höjning.
En ”Vision 50/50 hade också presenterats. Med en uttalad ambition att kraftigt öka den
kvinnliga representationen på alla nivåer inom golfen.
Andra frågor som hade diskuterats var en ny tee som skulle erbjuda en kortare bana
och att kanske i större utsträckning boka niohålsrundor. Vill man spela 18 hål så bokas
två niohålsrundor.
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6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Konstaterades att möten mellan bolaget och klubben är viktiga och att det är läge för
ett nytt möte snart. Sagt är att ca fyra möten per år skall hållas.
7: Kommittéerna
b. Utveckling/Utbildning, bana, regel/etik
Peter håller kontakterna med representanterna för rubricerade områden.
På en direkt fråga om bankommitténs arbete och om det görs något av mer allmänt
intresse på banan lovade Peter att undersöka saken och återkomma på ett kommande
möte.
c. Tävlingskommittén
Jan informerade om kommande tävlingar.
På torsdag är det Gökottegolf och rekordmånga par har anmält sig. 44 par
motsvarande 88 personer vilket är nytt rekord.
Den 7 juni spelas Daily Sports Invitational som fyrboll bästboll och med shotgunstart.
Den 1 juni börjar Ringenäs matchspel. Den 28 maj är sista anmälningsdag. Avslutas i
september.
Seriespelet har startat. Med blandat resultat så här långt.
Regelkväll har genomförts under ledning av Tommy Gustafsson. Sjutton personer
deltog.
Alla aktiviteter/möten som genomförs i olika konstellationer inom klubben och som
dokumenteras rapporteras till Peter. Peter sammanställer och ansöker vid årets slut
om ersättning enligt de regler som finns för föreningsmöten och sammankomster.

Ringenäs Golfklubb • Strandlida 469 • 305 91 Halmstad • 035 -16 15 90 • golf@ringenasgk.se

d. Elit/Juniorkommittén
Martin informerade om läget. Under helgen som gick genomfördes tävlingar med
representanter för klubbens elit/juniorer.
Arbetet med att gödsla gräsmattor som ett sätt att förstärka intäktssidan har blivit
mycket framgångsrikt. Hittills har ca 100 gräsmattor gödslats och potentialen för fler
är mycket stor.
För de juniorer som är engagerade i verksamheten är det också en bra form av
teambuilding. Det är ca 10 stycken som jobbar med gödslingen. Alla 18 år fyllda.
Arbetet med att knyta fler sponsorer till verksamheten pågår. Några nya har knutits till
kommittén.
I slutet av maj, närmare bestämt den 30 maj, genomförs en stor tävling på Ringenäs.
e. Damkommittén
Ingrid berättade att klubben inbjudit och haft besök av två damer från varje klubb i
Halland. Uppslutningen var mycket stor och besöket uppskattat.
Berättade också om den nyligen genomförda modevisningen som snabbt blev
fulltecknad och en stor succé.
På onsdag genomförs en damtävling som tremanna scramble, 57 damer är anmälda.
Seniorkommittén
Johnny berättade att verksamheten följer schemat.
Den 23 april genomfördes en tävling från orange tee.
Den 7 maj genomfördes en tävling med endast fyra klubbor tillåtna. I regn och kyla.
Den 20 maj är det vårutflykt till Rydö.
Johnny lyfte ånyo problemet med begränsade starttider för TT-golfen. Inlagda
startförbud gör det svårt att få ut ett samlat startfält.
En HLR-utbildning har genomförts för alla anställda och engagerade starters/rangers.
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9: Klubbens ekonomi
Jan-Olof gav en lägesbild av det ekonomiska läget.
Även om kassakontot just nu visar på en lägre likviditet än förra året är den
ekonomiska situationen totalt sett bättre.
Martin informerade om att för Juniorkommitténs del rullar verksamheten som
planerat även när det gäller ekonomin.
10: Kommunikation &Marknad
Peter informerade om kontakter som förevarit med HP (Hallandsposten) om
möjligheten att få resultaten från olika juniortävlingar redovisat i tidningen.
Ett något vagt intresse upplevs från tidningens sida men för de tävlingar som sker i
Scandiatours regi i Halland kommer de åtta första namnen att publiceras.
Den pressrelease som tidigare skickats till HP har fortfarande inte mötts med någon
respons.
11: Övriga frågor
Ingrid frågade om banan är slopad från orange tee. Svaret blev att en sådan slopning
skall finnas men osäkert var.
Ingrid undrade också om vilken funktion golfvärdarna har? När det gäller Starters är
rollen utöver att stärka varumärket RiGK att se till att bollarna kommer ut som
planerat, svara på frågor om banan, lokala regler mm.
Rangerrollen är att se till att spelet flyter på banan så att orimliga speltider undviks.
Kanske det största problemet med dagens sällskapsgolf.
I det sammanhanget diskuterades också hur kiosken sköts och öppettiderna. En utökad
kioskverksamhet skulle drastiskt kunna minska den tidsåtgång mellan hål nio och tio
som idag föranleds av restaurangbesök.
Jan lyfte frågan om skåpen i omklädningsrummen. Skåp har satts in men används
enligt Jan ytterst lite. En fundering var om detta delvis berodde på att skåpen inte är
låsbara. Och ytterst få spelare har hänglås med sig. Ett förslag, att installera låsning
med mynt, lyftes.
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12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 8 juni. Och mötet därpå till den 3 augusti
.
13: Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för ett väl genomfört möte.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGK
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