Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 7 december 2015
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Johnny
Petersson, Gunilla Björkman, Ingrid Löf-Dahl, Claes Carlstedt.
Punkten 4. Uno Petersson
Frånvarande: Martin Engström
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt
välkommen riktades till Uno Petersson som representerade bolaget vid
dagens möte.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokollet från senaste styrelsemötet den 9 november godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johnny
Petersson
4: Adjungerad föredrar
Uno berättade om kommande förändringar på Ringenäs.
Berättade inledningsvis att Göran Tyrsing slutar sin anställning på
Ringenäs för nya uppgifter inom golfen och med placering i Malmö. Göran
börjar sitt nya jobb den 11 januari 2016.
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Som en följd av detta har arbetet påbörjats med att se över hur
verksamheten, och inte minst de områden som Göran ansvarade för, skall
bedrivas i fortsättningen.
Gösta slutar sin anställning som restaurangchef vid årsskiftet. Efterträdare
har utsetts . Hon heter Susanne Halling och har ett förflutet som ansvarig
för delikatessavdelningen på ICA Maxi. Hon har även tidigare arbetet som
kock på restaurang Fridolf.
Den 1 februari öppnar restaurangen och är tänkt att fortsättningsvis vara
öppen året runt.
För den som är i behov av att komplettera sin utrustning meddelas att
shopen håller öppet kommande helg liksom den 20 december mellan
10.00-15.00.
Med den fina utrustning som finns i golfstudion höjs ambitionsnivån
ytterligare när det gäller att utveckla oss golfare till bättre spelare.
Bl a ären ökad satsning på Custom Fitting är planerad.
Parkeringsplatserna är klara. Återstår att förbättra skyltningen något.
Från styrelsens sida uttrycktes stor nöjdhet med resultatet.
En hel del stormskador kan konstateras. Bl a har nätet runt rangen till stor
del blåst ner. Reparationsarbete pågår och skal förhoppningsvis kunna
slutföras innan tjälen kommer. Det nya nätet på ”långsidorna” skall få
samma höjd som på kortsidan.
Ett 30-tal träd har blåst ner. Få med strategisk betydelse.
Den banpersonal som varit säsongsanställd har nu slutat.
Kvarvarande personal jobbar bl a med ledningsarbeten.
Ett visst medlemstapp kan konstateras. Cirka 150 medlemmar har sagt
upp sitt medlemskap inför 2016. Ett arbete med att försöka analysera
varför pågår.
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Kiosken har sålts på blocket. Arbetet med att lösa lokalitetsfrågorna, bl a
klubbrum/värmestuga på såväl kort som lång sikt, pågår.
5: HGDF-aktiviteter
Inget nytt fanns att rapportera.
6: Klubben gemensamt
Årsmötet genomförs den 10 februari. Planerad lokal är restaurangen på
Ringenäs.
Jan-Olof konstaterar att senast tre veckor innan mötet skal kallelse ha gått
ut till medlemmarna. Distributionssätt blir mail för dem som har sådan
och brev för övriga.
Verksamhetsberättelse planeras att distribueras via mail, anslås i
receptionen och redovisas på klubbens hemsida.
Den 10 januari skall kallelse gå ut.
Samtliga underlag i form av verksamhetsberättelser mm skall vara JanOlof tillhanda senast den 20 december.
Närvarorapporter från möten i olika kommitteer skickas snarast till Peter.
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Ett extramöte planeras med bolaget för att bl a lyfta resursfrågor och andra
avtalsrelaterade frågor.
7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
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Peter informerade om visat intresse från vår distriktsdomare Tommy
Gustafsson för en kurs i Stockholm för tävlingsledare benämnd TL2.
Beslöts tillstyrka att Tommy får gå kursen.
c.Tävlingskommittén
Jan informerade att intäkterna från tävlingsverksamheten blivit något
lägre 2015 jämfört med 2014.
69 kkr att jämföra med 72 kkr.
Antalet startande var dock högre i år, 1408 att jämföra med 1360.
Golfhäftet är tillbaka på Ringenäs och den tävlingen planeras genomföras
den 5 juni.
För att öka intäktssidan och inte minst kunna stödja juniorverksamheten
mer föreslog Jan slutligen att några av klubbens duktiga juniorer i
samband med olika klubbtävlingar på korthålen som en extratävling med
en satsad peng utmanar tävlingsdeltagarna i att komma närmast flagg.
d.Elit/Juniorkommittén
Inget nytt att rapportera.
e.Damkommittén
Damkommitten uppmanar oss att gå in på föreningens Facebooksida och
avlyssna den härliga kampsång som sjöngs av våra damgolfare i samband
med hemkomsten efter en golfresa till Småland i september.
Seniorkommittén
Den 11 november genomfördes en planeringsdag för seniorkommitten
och den 3 december avhölls ”världens största” julbordstallriksträff med
83 deltagare..
8: Klubbens ekonomi
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Ekonomin är i balans.
Bo lyfte även behovet av att utarbeta policies för deltagande i olika
aktiviteter inom ramen för klubben verksamhet.
Ordförande instämde och bad att få återkomma i frågan vid ett kommande
styrelsemöte
9: Kommunikation &Marknad
Inget fanns att rapportera.
10: Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.
12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 11 januari. Och mötet därpå som är ett
konstituerande styrelsemöte till den 10 februari.
.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl
genomfört möte .
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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Beslutsmatris från styrelsemötet

2015-12-07
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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