Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 9 november 2015
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Johnny
Petersson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Claes Carlstedt.
Punkten 3b. Ann Petersson och Tobias Hemborg, valberedningen
Punkten 4. Tommy Gren
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Jan Bengtsson
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt
välkommen riktades till Tommy Gren som representerade bolaget vid
dagens möte.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget punkt 3b, valberedningen
informerar.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från senaste styrelsemötet den 8 oktober godkändes och lades till
handlingarna.
Beslöts att i beslutsmatrisen även lägga in uppgifter där bolaget ansvarar
för åtgärder.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Bo Eliasson
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3b: Valberedningen informerar
Ann och Tobias redovisade aktuellt läge när det gäller styrelsens och övriga
funktionärers status kommande år. I den mån nyval skall ske vid
kommande årsmöte uttryckte valberedningen stor tilltro till att detta
kommer att kunna ske relativt okomplicerat.
4: Adjungerad föredrar
Tommy Gren informerade om aktuella frågor.
Inledde med att gratulera klubben till alla framgångar under året på såväl
spelar-som ledarsidan.
Det nya övningsområdet kommer inte att vara klart till våren. Går inte att
så ytorna förrän till våren. Den sista pusselbiten för området är en ny
bunker där diskussioner pågår om hur den skall byggas.
Tommy informerade också om samarbetet med Göran Hansson, konsulent
på golfförbundet. Den 29 oktober genomfördes en utbildning med all
banpersonal med syfte att kunna leverera en så bra bana som möjligt.
Särskilt greenerna omfattades. Olika greener kräver olika skötsel och det
är viktigt att det blir riktigt gjort.
Den gynnsamma hösten vädermässigt gör att banpersonalen kan jobba på
och det pågår just nu omfattande arbete med bevattning och borttagande
av träd.
När det gäller klubbrum föreslår Tommy att en arbetsbod placeras på
lämpligt ställe och får utgöra klubbrum/värmestuga tills en mer
permanent och långsiktig lösning har hittats.
Förslaget godkändes av styrelsen med förhoppningen om att ett nytt
förslag till lösning skall finnas framme i vår.
Tommy informerade slutligen om arbetet med att rekrytera ny
restauratör.
Ringenäs Golfklubb • Strandlida 469 • 305 91 Halmstad • 035 -16 15 90 • golf@ringenasgk.se

5: HGDF-aktiviteter
Information från årets Erfa-träff lördagen den 7 november på Hotell
Tylöhus.
Martin berättade om det seminarium han deltog i.
Bl a gick man igenom Svenska Golfförbundets tvååriga verksamhetsplan
för åren 2017-2018. Flera olika teman behandlades.
En kärnfråga är hur golfen på sikt skall kunna behålla och rekrytera nya
spelare . En annan stor fråga är hur ekonomin skal kunna stärkas för
klubbarna. Många klubbar har idag ekonomiska problem.
Ett annat tema som lyftes var hur bör en attraktiv bana se ut?
Synpunkterna framfördes att många upplever våra banor som alltför
långa.
Martin framförde synpunkten att en satsning bör göras på att utveckla
orange tee så att de får samma status och utseende som övriga tees.
Tillgängligheten till golfbanorna var ett annat tema. Kanske är det så att 18
hål upplevs som alltför tidskrävande och svårt att komma till Ett system
med 9 hål som generell bokning skulle kanske underlätta tillgängligheten.
Hur kunna attrahera fler juniorer var ytterligare ett tema. Bland det som
diskuterades kan nämnas att det måste upplevas kul att tävla, fler
lagtävlingar för att öka intresset ett annat sätt.
Peter berättade från det seminarium han deltagit i.
Madeleine från HGK och Josefine från Ringenäs var inbjudna för att berätta
om sitt arbete att bygga nätverk mellan tjejer från olika klubbar i länet.
Vilka tjejer som skall delta i tjejlägret skall inte bestämmas av förbundet
utan av klubbarna.
Konstaterades också att antalet juniorer minskat, inte minst kopplat till
tävlingsverksamheten och alldeles särskilt på flicksidan.
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Som motåtgärd mot detta diskuterades mer roliga tävlingar inom ramen
för klubbens verksamhet.
Beslutades också att det tidigare kravet på tjejrepresentation i lagen för
Hallands Juniorcup tas bort. Innebär att fler klubbar kan delta.
Diskuterades också om införande av en särskild Juniorgala.
Sammantaget måste det göras mer attraktivt och roligt att tävla. Mer
jippon skapas runtomkring, stärka lagkänslan och den sociala
samhörigheten och slutligen möjliggöra för fler att få pris.
Claes informerade från det seminarium han deltagit i.
Huvudfrågan där handlade om ny ålderklassindelning för seriespel.
Den nya indelningen som bygger på jämna tiotal accepterades unisont
liksom förslaget att behålla H75 med spel från röd tee.
Ett förslag från Arne Johansson, Ringenäs GK om två divisioner i H75
mottogs positivt om det visar sig att det finns tillräckligt med spelare i den
ålderklassen för att kunna få till ytterligare en division.
Kommande spelschema för 2016 gicks också igenom. Seriespelet på
Ringenäs 2016 planeras enligt följande:
4/5 H75, 12/5 D60, 2/6 H60, 16/8 H70, 15/9 D50
Övrig tävlingsverksamhet på Ringenäs planeras enligt följande:
3/5 Old Girls, 5/5 önskad klubbtävling, 5/6 önskad klubbtävling, 19/6
Halmstad Långgolf 9 hål, 22/6 Halmstad Långgolf 18 hål, 26/6 önskad
klubbtävling, 2/7 önskad klubbtävling, 8/7 Skandia Cup, 17/7-22/7
Ringenäsveckan, 31/7 Nationell Damdag, 13-14/8 KM, 18/9 önskad
klubbtävling
Slutligen informerade Jan-Olof om ett höstförbundsmöte den 29 oktober
där den övergripande verksamhetsplanen för förbundet diskuterades.
Vid detta tillfälle valdes även ny styrelse för HGDF
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6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Jan-Olof informerade om möte med bolaget som avhandlat i vilken
utsträckning det finns möjlighet att ta in fler spelare för träning med det
tränarteam som idag finns tillgängligt på Ringenäs. Bolaget inventerar för
närvarande behovet av resurser kopplat till olika behov.
7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Inget nytt fanns att rapportera
c.Tävlingskommittén
Årets sista tävling, den s k skinktävlingen, genomfördes den 1 november.
d.Elit/Juniorkommittén
Martin konstaterade att det framgångsrika arbetet fortsätter och att
ekonomin är i god balans.
e.Damkommittén
Lyftes den alltid aktuella frågan om hur fler damer kan engageras i
tävlingsverksamheten. En titt på hur andra mer framgångsrika klubbar
agerar på detta område visar att en framgångsfaktor är fler sponsorer och
ett bättre prisbord.
Seniorkommittén
Johnny informerade om fortsatt hög aktivitet. MTT-spelet rullar på med
många deltagare.
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Erik Bromberg har gjort ett förslag till slopning av vinterslingan. Ett
omfattande arbete.
Den 3 december inmundigas årets jultallrik och fler än 60 har anmält sig
till denna aktivitet.
8: Klubbens ekonomi
Bo redovisade det ekonomiska läget.
Nyligen lagd prognos visar på en ekonomi i god balans med ett litet
överskott.
9: Kommunikation &Marknad
Inget fanns att rapportera.
10: Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.
12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 7 december. Och mötet därpå till den 11
januari.
.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl
genomfört möte .

Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiG
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Beslutsmatris från styrelsemötet

2015-11-09
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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