Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 14 september 2015
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan
Bengtsson, Johnny Petersson Claes Carlstedt.
Punkten 4. Göran Tyrsing
Frånvarande: Martin Engström, Ingrid-Löf-Dahl
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 3 augusti godkändes och lades till
handlingarna.
Beslutades att Göran som styrelsemedlemmarna i övrigt får protokollskonceptet för
granskning och synpunkter.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Bo Eliasson
4: Adjungerad föredrar
Göran inledde med att informera om kommande s k maintaince week den 21-23
september. Då görs en samlad satsning av skötselåtgärder på banan. Banan kommer
under dessa dagar inte att vara tillgänglig för spel.
I dagarna genomförs en mediakampanj i HP och ”gratistidningen 7 Dagar” om
medlemskap i Ringenäs. Erbjudandet är fritt spel under resten av året för de som
tecknar sig. Det reella medlemskapet inträder dock först nästa år då samma principer
gäller som för övriga medlemmar.
En marknadsföringskampanj genomförs via Facebook och direkt till företag om att
utnyttja konferensanläggningen på Ringenäs. 20-30% rabatt lämnas på
konferenskostnaden.
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Göran uppmanar oss medlemmar att hjälpa till med att marknadsföra Ringenäs
Golfklubb som konferensanläggning. Konferenser ger ett bra ekonomiskt tillskott utan
att i mycket begränsad omfattning påverka tillgängligheten till banan.
”Balance Golf” har flyttat in till Ringenäs och formerna för det framtida samarbetet
håller på att utvecklas.
När det gäller information om ”Gräsroten”, ett arrangemang inom Svenska Spels
verksamhet, kommer Göran att se till att information sprids.
När det gäller orange tee menar Göran att dagens status hänger ihop med vad som är
rimligt ur kostnads-och skötselsynpunkt. Att bygga upp nya tee föranleder stora
kostnader och inverkar menligt på den nu liggande investeringsplanen.
Däremot kan en översyn göras av de platser som idag gäller för att kanske kunna hitta
nya bättre lämpade.
Visuellt behöver det också göras en förbättring så tee lätt hittas.
Bo framförde synpunkten att andelen äldre damer redan idag är en relativt stor grupp
som kommer att öka ytterligare och därför är behovet av justa tee även för denna
grupp idag men framförallt längre fram viktig.
Johnny framförde också vikten av att slopetabell finns från orange tee för samtliga
slingor. Finns idag endast för två slingor.
På frågan om det pågående utvecklingsarbetet på tre greener har analysen hittills visat
på goda resultat, d v s greenerna har blivit bättre. Greenerna som avses är blå 1, blå 2
och gul 2.
När det gäller restaurationen eller ny entreprenör för att driva restaurangen
informerade Göran om att det arbetet pågår.
5: HGDF-aktiviteter
Höstårsmötet äger run på Tylösands Golfklubb den 29 oktober. Då skall ett stort antal
val göras till olika kommittéer.
Jan-Olof informerade också om det kommande ERFA-mötet den 7 november där ett
stort antal kommitté företrädare förväntas delta och utbyta synpunkter.
Inom ramen för HGDF verksamhet genomförs också den s k styrelsegolfen den
26 september. Plats för denna aktivitet är Vinbergs golfbana strax öster om
Falkenberg.
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Peter frågade om ”Hallands Golfgala”, en aktivitet som enligt Jan-Olof genomförs i
samband med ERFA-mötet.
6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Inget möte mellan klubben och bolaget har förevarit.
7: Kommittéerna
b. Utveckling /Utbildning, bana, regel/etik
När det gäller banan hänvisar Peter till det som Göran tidigare informerat om.
Peter berättar också om formerna kring aktivitetsstödet och nämner bl a att rapport
skall inlämnas två gånger per år.
För att bättre kunna administrera underlagen för olika stöd genomförs en utbildning i
oktober där Peter och ytterligare några representanter för klubben kommer att delta.
c. Tävlingskommittén
Jan inleder med att berätta om KM och den otroliga upplösningen med bl a flera eagles.
KM fungerade alldeles utmärkt och antalet deltagare var rekordstort.
Vad som dock efterlystes och som också skulle vara positivt i samband med ex vis
juniortävlingar är någon form av leaderboard för att på ett bättre kunna följa olika
tävlingar..
Av årets tävlingsverksamhet återstår två tävlingar, dels Comfort Eclectic den 20
september och en ”Skinktävling ” i november.
Jan berättade också om uppföljningsmötet med tävlingsledare som varit. Samtliga
tävlingar har fungerat bra och arbetet med att planera nästa års tävlingsverksamhet,
som i stort sett innehåller samma tävlingar, pågår.
En smolk i bägaren är dock seriespelet. Skall Ringenäs vara representerat i de olika
åldersklasserna är det viktigt att vi kan ställa upp med spelare. Så har inte alltid varit
fallet under året. Här behövs en skärpning.
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d. Elit/Juniorkommittén
Konstaterades inledningsvis att vissa problem med uppslutning finns även här.
Sista tävlingen genomfördes den gångna helgen. Sammantaget en bra säsong för
elit/juniorverksamheten.
I JSM kom Ringenäs lag, som är ett mixat lag till slutspel men föll tyvärr på målsnöret.
Tävlingen genomförs som två kvalificeringstävlingar och ett slutspel.
Spelare utifrån ”knackar på ” och vill vara med i klubbens verksamhet.
Som en liten kuriositet berättade Peter att Omans juniorer tränar på golfarenan en
vecka på hösten sedan några år vilket ger möjlighet till spännande ”landskamper” med
Ringenäs.
I Skandiacup slutligen gick fyra flickor från Ringenäs till final.
e. Damkommittén
Gunilla informerade om verksamheten och nämnde bl a att sista onsdagstävlingen, den
s k damnian spelas kommande onsdag.
Berättade också om ett mycket uppskattat och trevligt besök i Småland och Skinnarbo
Golfklubb den 2 september där Unni sedan några år arbetar som klubbchef.
Seniorkommittén
Johnny informerade om verksamheten som varit mycket intensiv den gångna
säsongen..
Under augusti genomfördes en foresometävling liksom en ”orange tee”-tävling.
På onsdag kommer man att arbeta med att snygga upp banan.
Den 17 september genomförs en resa till Skyrup i Skåne, den 24 en greensometävling
och den 8 oktober en korvtävling.
Dessutom pågår ju varje vecka måndags-tisdags och torsdagsgolfen.
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8: Klubbens ekonomi
Bo berättade om ett kommande möte med revisorerna den 15 oktober.
Kunde också berätta att klubben fått 40 tusen kronor av Svenska Golfförbundet för
deltagandet i SM för damer.
Jan-Olof inflikade att av tävlingsbudgeten på 240 tusen kronor hitills utbetalats 145
tusen kronor.
Slutligen nämnde Bo att likviditeten är något sämre än tidigare år men ändock god.
9: Kommunikation &Marknad
Inget att rapportera
10: Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
11: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 8 oktober. Och mötet därpå till måndagen
den 9 november.
.
12: 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

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

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

Ansvarig för genomförandet

Info om Gräsroten via medlemsinfo

Göran Tyrsing

Info om damkommitten via medlinfo

Ingrid Löf-Dahl

Ej genomfört pga

Göran Tyrsing
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