Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 7 mars 2016
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström, Bo Eliasson, Jan
Bengtson Johnny Petersson, Gunilla Björkman, Claes Carlstedt.
Frånvarande: Peter Ljungkvist, Ingrid Löf-Dahl
Adjungerad p4: Tommy Gren
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokollet från senaste styrelsemötet den 11 januari godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Gunilla
Björkman.
4: Adjungerad föredrar
Tommy Gren informerade om aktuella frågor. Tommy berättade bl a att
samtliga fairways vertikalskurits.
Den 18-19 maj kommer Göran Hansson från Hallands Golfförbund för att
besiktiga greenerna och mäta stimpen på desamma.
Näten som omgärdar rangen kommer att höjas med två meter.
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Dessutom kommer nätet längs gul etta att flyttas ut en meter och nätet
längs blå etta att placeras närmare blå ettas tee.
Tommy berättade också om uppstartsmötet med starters/rangers som
förevarit med diskussioner bl a om hur spelet kan snabbas upp.
Ambitionen är fortfarande att kunna öppna banan till påsk.
Åtta nya golfbilar har inhandlats. De gamla kommer att lämnas till
försäljning.
I dagsläget är det mellan 55-60 personer engagerade i golfutveckling. En
fantastisk siffra. Inte minst med tanke på att vi befinner oss i början av
mars månad.
Infarten till klubben kommer att breddas och göras mer trafiksäker.
Restaurangen har förstärkt personalstyrkan med ytterligare en kock och
en kallskänka.
Tommy kommer att undersöka möjligheten att förstärka entre’n till den
tillfälliga värmestugan med ett räcke.
Att rangen är avstängd tisdag-torsdag kommer att meddelas i ett
medlemsinfo.
Förändrad gästrabatt vid greenfeespel diskuterades. Tommy tar med sig
frågan för vidare diskussion.
5: HGDF-aktiviteter
Inget nytt fanns att rapportera.
6: Klubben gemensamt
Jan-Olof presenterade sitt förslag om hur vi på ett strukturerat och
systematiskt sätt kan arbeta med att utveckla Ringenäs GK.
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Modellen utgår från en vision som är en framtida beskrivning av ett idealt
tillstånd. Med visionen som utgångspunkt definieras ett antal
framgångsfaktorer . Varje enskild framgångsfaktor får ett antal konkreta
mål och hur respektive mål skal nås beskrivs i ett antal strategier.
Mål och strategier formuleras för respektive kalenderår.
Styrelsen arbetar under våren fram ett grundmaterial som sedan
presenteras för medlemmarna.
Meningen är att materialet utgör ett levande dokument som skall hjälpa
oss få en ännu bättre klubb i linje med det som uttrycks i visionen.
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Inget nytt fanns att rapportera
7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Per mail rapporterar Peter att en bankommitte´ kommer att återupprättas.
Från klubben kommer Thommy Gustafsson, Erik Bromberg och Lars
Backner att ingå i kommitte´n.
Dessutom är tanken att en person från bolaget ingår liksom någon från
banskötargruppen. Gruppen kommer således när den är på plats att
omfatta 5-6 personer.
Förslaget har presenterats för bolaget som mottagit förslaget mycket
positivt och lovat återkomma med aktuella namn i mitten av mars.
c.Tävlingskommittén
Janne efterlyste hjälp i samband med klubbtävlingar från
juniorkommitte´n. I första hand vid KM.
Martin tar med sig frågan till juniorkommitte´n.
Flaggade också för en kommande regel/tävlingsutbildning som i första
hand vänder sig till tävlingsledare. Kursen genomförs på Ringenäs den 11
april, 18 april och 24 april under ledning av maestro Thommy Gustafsson.
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d.Elit/Juniorkommittén
Inget nytt att rapportera.
e.Damkommittén
Gunilla berättade att årets program är klart.
Bl a är årets modevisning med tillhörande aktiviteter planerad att
genomföras den 20 april.
Seniorkommittén
Johnny berättade om planeringsmötet som varit den 24 februari.
Den 6 april planeras ett stormöte för kommitte´medlemmarna
Seniorkommitte´n har också arrangerat regelutbildning under vintern.
Och som vanligt har aktiviteterna på banan pågått med oförminskad
styrka under vintern.
8: Klubbens ekonomi
Bo berättade om inkomna synpunkter från revisionen. Bl a önskas en viss
förbättring när det gäller verifikationsunderlag och attester.
9: Kommunikation &Marknad
Inget fanns att rapportera.
10: Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.
12: Nästa möte
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Nästa möte blir tisdagen den 12 april.
Mötet därpå måndagen den 2 maj kl 19.00
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl
genomfört möte. Passade också på att be deltagarna att inför nästa möte
arbeta vidare med målbilder och strategier.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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Beslutsmatris från styrelsemötet

2016-03-07
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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