Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Tisdagen den 12 april 2016
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Jan Bengtson, Johnny
Petersson, Gunilla Björkman, Claes Carlstedt.
Frånvarande: Peter Ljungkvist, Ingrid Löf-Dahl, Martin Engström
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 den7 mars godkändes.
Utkast till protokoll skickas till styrelsen för granskning. Har inga
synpunkter inkommit inom två dygn publiceras protokollet.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johnny
Petersson
4: Adjungerad föredrar
Tommy informerade om läget.
Banan har nu varit öppen några veckor och mycket beröm har glädjande
mottagits om banans standard. ”Aldrig tidigare har banan, inklusive
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greener, haft denna standard, så här tidigt på året” är det många
medlemmar som uttryckt.
Nätet runt drivingrangen färdigställs denna vecka.
Det efterfrågade räcket vid trappan till värmestugan är nu på plats.
Rabatten för gästspelare höjs till 100 kronor.
Juniorer upp till 15 år erbjuds kort som laddas med pengar och ger 30%
rabatt i restaurangen.
En bygglovsansökan kommer att lämnas in in för att utveckla
anläggningen ytterligare. Dagens studio skall kompletteras med såväl
klubblokal som ett gym. Ytterligare en våning byggs för att skapa utrymme
för dessa lokaliteter. Utbyggnaden innebär också att dagens
parkeringsplats för golfbilar måste flyttas.
På en direkt fråga svarade Tommy att ett funktionellt vindskydd kommer
att byggas i anslutning till hål 1 på respektive slinga. Förutom att ge skydd
för regn och blåst kommer såväl slopetabeller som lokala regler att anslås
på denna plats.
I avvaktan på att dessa vindskydd färdigställs kommer Tommy att
undersöka möjligheten att anslå motsvarande information på någon
alternativ plats, ex vis anslagstavlan mellan övningsgreenerna.
Städning av den tillfälliga klubbstugan får i avvaktan på den nya
ombesörjas av oss medlemmar.
5: HGDF-aktiviteter
Jan-Olof berättade att årsmöte förevarit måndagen den 4 april.
6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Inget nytt fanns att rapportera
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7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Ordföranden berättade att den nybildade bankommitteen som består av
tre medlemmar från klubben och tre företrädare för bolaget snart
kommer att ha sitt första möte
c.Tävlingskommittén
Jan berättade om den pågående utbildningen av tävlingsledare om regler
och rollen som tävlingsledare. Utbildningen genomförs under tre
måndagar i april såväl teoretiskt som praktiskt ute på banan. Kursledare
är Tommy Gustafsson.
Seriespelet drar igång nästa vecka.
Vissa svårigheter föreligger att få ihop lag i de yngre klasserna.
Betydligt lättare i de äldre klasserna. Ex vis H75 utökas i år till två lag.
Den 5 maj genomförs årets första klubbtävling, den s k Gökottegolfen.
d.Elit/Juniorkommittén
Jan-Olof informerad om att Skandiatouren drar igång första veckan i maj.
e.Damkommittén
Programmet för året är fastställt och inleds med modevisning nästa vecka.
Den 11 maj börjar tävlingsverksamheten.
Seniorkommittén
Johnny informerade att vintergolfen nu är slut och övergår i så att säga
ordinarie verksamhet.
Inom verksamheten planeras två samlingar med ”Frasse” om
fadderverksamheten.
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Den 6 april genomfördes en s k kick-off . En mycket lyckad sådan med 67
deltagare.
Ett stort arbete har lagts ner på att förbättra hemsidan och i dagsläget
fungerar den bra.
8: Klubbens ekonomi
Bo berättade om läget och en inkommande faktura från SGF på 260 kkr.
9: Kommunikation &Marknad
Jan-Olof berättade om planerna på att i större utsträckning och på ett
bättre sätt nyttja klubbens nyhetsmail.
10: Övriga frågor
Jan-Olof gjorde en kort statusredovisning av det pågående visions-och
strategiarbetet. Beslöts att avsätta särskild tid för detta vid ett extra möte
måndagen den 16 maj.
Jan-Olof återkommer med tider och material för detta möte.
12: Nästa möte
Nästa möte blir måndagen den 2 maj kl 19.00 och mötet därpå tisdagen
den 7 juni kl 19.00
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

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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