Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 3 augusti 2015
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan
Bengtsson, Ingrid-Löf-Dahl, Claes Carlstedt.
Punkten 4. Göran Tyrsing
Frånvarande: Martin Engström, Johnny Petersson
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.
Det förslag till beslutsmatris som bifogades föregående protokoll godkändes och skall
fortsättningsvis ingå som bilaga till respektive mötesprotokoll
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Jan Bengtsson
4: Adjungerad föredrar
Göran berättade om planerna med en ny utbyggd övningsgreen med tillhörande
bunker intill blå 1. Arbetet med att bygga det hela påbörjas efter årets säsong troligen i
oktober och det hela kommer om allt går i lås att öppnas i juni 2016.
Arbetet med att utveckla och ytterligare förbättra Ringenäs greener pågår för fullt.
De varierande åtgärder som gjorts på blå 1, blå 2 och gul 2 kommer under hösten att
utvärderas.
Göran berättade vidare att greenernas konstruktion generellt och den ondulering som
är gör känsligheten stor och försvårar en klipphöjd som egentligen skulle vara
önskvärd.
I det stora hela är beläggningen på anläggningen bra, inte minst för hotellet. Antalet
greenfeegäster har minskat något. Mer konferensbokningar vore önskvärt.
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För att locka fler att bli medlemmar till Ringenäs Golfklubb kommer annonsering att
ske i HP mer erbjudande om halv årsavgift för dem som blir medlemmar under
sensommaren och i höst.
Ingrid påpekade att damernas hemsida inte fungerar och att information som
kanaliseras den vägen saknas av många medlemmar. Resultatredovisning
kompletterat med lite bilder från olika aktiviteter är något som medlemmarna
uppskattar mycket.
Göran lovade ta med sig frågan och snabbt försöka få till en funktionell hemsida.
Efter en undran från Jan om vardagsmedlemmars greenfee i samband med tävling
konstaterade Göran att halv greenfee är det som gäller.
5: HGDF-aktiviteter
Inga aktiviteter har förevarit sedan sist. Dock har Jan-Olof fått en inbjudan att närvara
under Helsingborg Open. Jan-Olof har inte möjlighet men om någon annan i styrelsen
kan och vill så meddela Jan-Olof. Aktuellt datum för denna aktivitet är den 4
september. Tävlingarna pågår den 3-6 september.
6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Martin har träffat representanter för bolaget och bl a diskuterat sponsorverksamheten.
En bättre styrning och samordning av sponsorverksamheten är av intresse för båda
parter. Det verkar också finnas oklarheter kring hur sponsorernas insatser används
när det gäller exempelvis juniorverksamheten.
För att stödja elit/Juniorverksamheten garanterar bolaget 70 kkr.
Arbetet med att utveckla träningsverksamheten i linje med det som kallas ”Balance
Golf ”fortskrider. Från att tidigare möts av stor tveksamhet från såväl klubb som bolag
verkar samtliga nu vara överens om att detta är något mycket bra.
Tidpunkt för något nytt möte mellan bolag och klubb är i dagsläget inte bestämt.
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7: Kommittéerna
b. Utveckling /Utbildning, bana, regel/etik
Peter har tillsammans med Thomas Lindström träffat SISU. Bl a diskuterades
föreningsbidrag och det konstaterades att samma regler gäller för golfklubbar som för
alla andra föreningar.
Peter betonade också vikten av att kommitte´möten i alla dess former dokumenteras
och rapporteras till honom. ”Ersättning” för dessa träffar ”växlas in” mot
utbildningsmaterial och utbildningsaktiviteter. Styrelsemöten omfattas dock inte av
detta.
Efter en del research kring bankommitteéns nuvarande status och sammansättning
föreslår Peter att styrelsen fortsättningsvis är remissinstans när det gäller banfrågor.
Det ger bolaget goda möjligheter att få en plattform för diskussion om kommande
satsningar och klubben genom styrelsemedlemmarnas breda kontaktnät möjlighet att
återkoppla medlemmarnas syn på banan. Peters förslag som enhälligt godkändes av
styrelsen gäller i första hand året ut och får därefter omprövas.
c. Tävlingskommittén
Jan informerade om de tävlingar som förevarit.
Midsommargolfen, en mixedtävling som av av outgrundliga skäl blev något annat.
Jan passade också på att berömma Bendt Bil som stäler upp och stödjer
tävlingsverksamheten på Ringenäs på ett mycket bra och generöst sätt.
Tävlingen två generationer spelades av 28 par, något mindre än tidigare år.
Taste of Ireland blev en mycket lyckad tävling med 100 deltagare.
Arrangemanget hade dock svårt att klara sin kostnadstäckning i och med de
kringarrangemang som ingick.
I slaggolftävlingen tävlingen Bendt Bil deltog 147 spelare, en mycket bra siffra.
Sammantaget gav golfveckan ett ekonomiskt överskott till klubben på 35 kkr
Den 2 augusti genomfördes ”Nationella damdagen” under utmärkta förhållanden.
81 damer kom till start .
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d. Elit/Juniorkommittén
Konstaterades inledningsvis att RiGK vann SM för damer. Något som kan upprepas hur
många gånger som helst.
Tävlingsverksamheten pågår som planerat. Det mesta inom ramen för Skandiatour.
Målsättningen med 25 deltagare år reduceras något till 22.
Träningsverksamheten ligger på en fortsatt hög nivå.
När det gäller ekonomin är läget gott. Tävlingsverksamheten har i år budgeterats till
240 kkr och hitills har 118 kkr förbrukats vilket ger en god prognos för resten av året.
Det goda ekonomiska läget gynnas bl a av en ökad sponsring. Bl a avsätter bolaget 70
kkr til Elit/Juniorverksamheten.
SM-vinsten innebar också ett ekonomiskt tillskott från förbundet på 35 kkr.
Kommande JSM kommer att arrangeras av RiGK
e. Damkommittén
Ingrid berättade att verksamheten ”rullar på” bra. Återkom dock till problemet med
hemsidan som tagits upp på annan plats i protokollet.
Seniorkommittén
Konstaterades att den utmärkta tävlingsformen ”TT-golfen” rullar på för fullt med ett
ständigt stigande antal deltagare.
8: Klubbens ekonomi
Bo gav en lägesbild där han berättade att intäkterna från medlemsavgifter minskat
med 14 kkr .
Tävlingsverksamheten har å andra sidan givit ett överskott som i stort balanserar
nämnda underskott.
Likviditeten har också förbättrats med 50 kkr jämfört med föregående år.
10: Kommunikation &Marknad
Under p.4 efterlyste Göran material från klubben som kan distribueras via
medlemsmailet. Ingrid fick i uppdrag att skriva något från damkommitten´s
verksamhet som kan gå ut via denna kanal.
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11: Övriga frågor
Efterlystes information om ”Gräsroten”- en satsning av Svenska Spel som kan generera
inäkter till föreningen.
Anslagstavlan i damernas omklädningsrum fungerar inte på ett sätt som är önskvärt.
Frågan lyfts med Göran på nästa möte.
För att möjliggöra en positiv spelupplevelse för alla lyftes frågan om orange tee för
damer 70+. I dagsläget finns dessa men håller en väldigt låg standard. Här behöver det
ske en uppryckning så att benämningen tee blir rättvisande.

12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 14 september. Och mötet därpå till torsdagen den 8
oktober.
.
13: Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för ett väl genomfört möte .
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGK
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Beslutsmatris från styrelsemötet

2015-08-15
Beslut
Info om Gräsroten via medlemsinfo

Ansvarig för genomförandet
Göran Tyrsing

Färdigt senast
14/9

Info från damkommitte´n via
medlemsinfo

Ingrid Löf-Dahl

14/9

Orange tee-status

Göran Tyrsing

14/9

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut
Exponering lokala regler på
anslagstavlan vid övningsgreenerna

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga

Göran Tyrsing
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