Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Tisdagen den 7 juni 2016
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Jan Bengtson, Johnny
Petersson, Claes Carlstedt.
Frånvarande: Peter Ljungkvist, Ingrid Löf-Dahl, Martin Engström, Gunilla
Björkman
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 Måndagen den 2 maj godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johnny
Petersson
4: Adjungerad föredrar
Någon representant för bolaget fanns inte med vid dagens möte
5: HGDF-aktiviteter
Inget fanns att rapportera
6: Klubben gemensamt
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a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
I samtal med representanter för bolaget, som informerat att de har svårt
att stötta Juniorkommitteen beroende på stora investeringar i
anläggningen, har Martin/Thomas meddelat elitspelarna att ersättningen
kommer att dras ner för att säkerställa en budget i balans.
b. Visionsplanen
Materialet som arbetats fram med visionen som utgångspunkt är färdigt.
Återstår att sammanställa en del material som sedan kommer att skickas
ut till styrelsen.
7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Jan informerade att Bankommitteen haft sitt första möte och kommer att
ha ett andra möte den 8 juni.
c.Tävlingskommittén
Jan berättade inledningsvis om aktuell status för seriespelet. För vissa
åldersklasser är det svårt att få ihop lag.
Resultatmässigt har insatserna hittills varit ganska svaga.
Söndagen den 5 juni genomfördes tävlingen ”Golfhäftet” med 56
deltagande spelare. Betydligt färre startande än tidigare år och med en
tyngdpunkt på greenfeespelare.
Tävlingen genomfördes som ”Greensome” och det krävdes 45 poäng för
vinst.
Till årets matchspel på Ringenäs har 32 anmält sig. Första omgången
spelas mellan den 6 och 26 juni.
I anslutning till tävlingen midsommarscramble kommer Bendt bil att
bjuda på lunch.
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Jan slutade med att nämna Ringenäsveckan och de tävlingar som ingår där.
d.Elit/Juniorkommittén
Jan-Olof informerade om läget och konstaterade inledningsvis att
säsongen börjat bra med vinst i såväl flick-som pojkklass i samband med
Grand Opening av Skandiatouren.
Julia Engström har deltagit i en tävling i Tyskland och slagit banrekord på
St Leon Rot. Per Längfors har vunnit en deltävling i Nordea Tour vilket är
den första manliga vinsten för Ringenäs.
Träningsverksamheten är i full gång enligt plan.
När det gäller fadderverksamheten på Ringenäs måste kommunikationen
förbättras så att det finns spelare på plats de tider som planerats för
fadderrundor.
SM-veckan för damer genomförs på Barsebäck veckan före
Ringenäsveckan. Jan-Olof uttryckte goda förhoppningar att med det starka
lag som Ringenäs kan mönstra åter ta hem ”bucklan”
e.Damkommittén
Inget fanns att rapportera.
Seniorkommittén
Johnny informerade om den regelkurs i praktiken som genomförts den 11
maj.
Den 19 maj spelades en tävling fyrboll-bästboll.
Den 26 maj genomfördes en tävling i Falkenberg.
Den 1 juni hölls ett planeringsmöte.
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Den 30 juni genomförs en scrambletävling för fyrmannalag med
efterföljande fest.
Johnny berättade också om två nya medlemmar som valt att flytta till
Ringenäs Golfklubb för den goda stämningens skull och för att det finns så
mycket aktiviteter för seniorer.
8: Klubbens ekonomi
Elit/Juniorkommitteen skall lämna namn på nuvarande juniorsponsorer
för en kommande annonsering av dessa.
Bo informerade om det ekonomiska läget och visade bl a på att antalet
medlemmar som betalt årsavgiften minskat med ett femtiotal i år jämfört
med föregående år.
I kronor räknat ett tapp på ungefär 15 000 kr.
Kassabehållningen är god och f n finns 585 000 kr i kassan. Detta trots att
en hel del av de tunga utgiftsposterna för året har reglerats.
Jan-Olof menar att hur mycket likvida medel som skall finnas tillgängliga
för föreningen är en fråga att ta upp i samband med
visionsdiskussionerna.
9: Kommunikation &Marknad
Jan-Olof lyfter frågan om i vilken utsträckning vi i styrelsen bidrar med
material till veckobrevet. Vi måste bli mer aktiva och skriva om saker som
händer. Ex vis borde vi skriva om framgångar på golfbanorna för våra
juniorer.
10: Övriga frågor
Jan efterlyser en bättre logistik och samordning för när och i vilken
utsträckning slingor stängs. Detta måste kopplas till hur det ser ut totalt på
banan. Att som i tisdags när 18-hålaren var stängd för gästspel utföra
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underhållsarbete på 9-hålsslingan och hålla även den stängd större delen
av dagen måste vara fel.
Jan framförde också synpunkten att all information , antingen det är i
kalendern eller på anslagstavlor, bör tala om vad det är som sker, exempel
vilken tävling som genomförs, inte bara en kort allmän information typ
klubbtävling. Det är också viktigt att skriva tex TT-golf mellan 08.00-10.00
istället för banan stängd 08.00-10.00.
12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 8 augusti och mötet därpå till
måndagen den 5 september.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet med att tillönska styrelsen en härlig sommar
med mycket golf.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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Beslutsmatris från styrelsemötet

2016-06-07
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga

Ringenäs Golfklubb • Strandlida 469 • 305 91 Halmstad • 035 -16 15 90 • golf@ringenasgk.se

