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Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 
Datum: Måndagen den 5 september 2016 
 
Plats: Ringenäs Golfklubb 
 
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman. Johnny Petersson, Jan 
Bengtsson, Martin Engström, Claes Carlstedt. 
 
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Peter Ljungkvist, Bo Eliasson 
 
Adjungerad: Tommy Gren 
 
1: Mötets öppnande 
 
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

 
2: Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
3: Justering av protokoll från föregående möte 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Gunilla 
Björkman 
  

 
4: Adjungerad föredrar 
 
Tommy informerar inledningsvis om tillsättningen av ny vd för Ringenäs 
Gk. Efter sedvanlig urvalprocess har Maria Skoglund anställts. Maria har 
ett förflutet i olika börsbolag och senast arbetat på Lokaldelen. Maria är i 
dagsläget anställd som verksamhetschef på Träningskompaniet.  
Maria tillträder sin tjänst den 1 november 2016. 
Utöver ”sedvanligt vd-arbete” kommer huvudfocus för Marias del att ligga 
på att marknadsföra och sälja ”anläggningen” 
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Göran Hansson, från SGF, är fortsatt engagerad i arbetet med att förbättra 
kvaliteten på såväl fairways som greener. I vecksan kommer ett arbete 
med att hjälpså fairways att påbörjas. 
Magnus Sunesson, tidigare välkänd europatourspelare, har fått ett 
uppdrag att se över banan med avseende övergripande lay-out. 
Ambitionen är att ytterligare optimera anläggningen. Skisser kommer att 
tas fram för resp hål för analys av förbättringspotential och sedan 
utmynna i en åtgärdsplan. 
 
I detta sammanhang lyftes frågan om eventuell ansökan för att arrangera 
större tävlingar. 
Martin informerade om att SGF gått ut med förfrågan att arrangera lag-EM 
för flickor 2018. Tidsmässigt ligger tävling i juli månad och genomförs den 
10-14 juli. Den 8-9 juli är inspelsdagar. Tävlingen spelas som 36 håls 
kvaltävling och sedan final i form av matchspel från gul tee. 
 
Ungefär samtidigt planeras SM-veckan i golf att genomföras och med 
golfbanor i Halland som spelplats. SM-veckan genomförs den 7-15 juli 
2018 och för Ringenäs del är det planerat att D30 och D50 skall spelas här 
hos oss. 
 
Samtidigt som dessa relativt stora tävlingsinsatser kan ses som 
problematiskt att genomföra kan en inegrering av dessa båda aktiviteter  
också ses som en unik möjlighet att lyfta fram golfhuvudstaden Halmstad 
med en verklig kraftsamling under några veckor. 
 
Sista ansökningsdag till lag-Em är den 12 september 2016. 
 
Beslöts att  Ringenäs GK ansöker om att få arrangera lag-Em för flickor 
2018. 
 
Inom RiGk har cirkulerat ett rykte om att bolaget i höjd med blå 6 skall 
uppföra flera hus som då kommer att påverka banan och framförallt 
greenen på blå 6. Tommy dementerar starkt detta rykte och menar att 
några sådan planer inte finns överhuvudtaget. 
Vad som förevarit är förmodligen att kommunen upprättat en ny 
detaljplan för området och då ritat in tomter i det avsedda området. 
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När det gäller utbyggnad av dagens studio och range med utrymmen för 
gymaktiviteter och en ny klubblokal har ännu ingen byggansökan lämnats 
in. Diskussioner pågår med omkringliggande markägare. 
  
 
5: HGDF-aktiviteter 
 
Jan-Olof informerade om brev från Hallands Golfförbund. 
 
Den 24 september hålls den årligen återkommande 
styrelse/kommitte´golfen. Denna gång på Skogaby Gk. 
Varje klubb representeras av minst 4 personer. 
 
Den 13 oktober är det inspirationskväll, Handigolf, på Falkenbergs Gk 
 
Den 29 oktober genomförs den sedvanliga ERFA-träffen på Tylöhus. 
Denna gång utan GALA-kväll. 
 
Den 14 november genomförs Höstårsmötet. Plats Halmstad Gk. 
 
Hallands Golfförbund vill följa projektet Vision 50/50 och hur det 
utvecklar sig. Projektet tar sikte på ojämlikheter mellan mäns och 
kvinnors förutsättningar att utöva spelet. 
 
 
6: Klubben gemensamt 
 
 
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget 
 

Jan-Olof informerade om möte med bolaget. Deltog från styrelsen gjorde 
Martin, Peter och Jan-Olof. Konstaterades vid mötet att antalet medlemmar 
ökat med 100 st. Tidigare diskussioner hade pekat på motsatsen. 
 
När det gäller banutveckling hade focus legat på diskussioner om att 
utveckla systemet med orange tee. 
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Kommande klubbrum hade visualiserats och mött mycket positiv respons 
från deltagarna. 
 
Den i styrelsen tidigare diskuterade medlemsenkäten hade diskuterats utan 
att dock utmynna i något konkret. 
 
Det kommande 30-årsjubileet diskuterades. 
 
Att 9-hålsbanan ”ofta” är stängd samtidigt som 18-hålsbanan är bokad 
uppmärksammades. 
 
Det hade betonats vikten av att vi gemensamt verkar för nyrekrytering av 
medlemmar till klubben.  Viktigt att våra pros  i samband med diverse 
kurser också ”säljer in” Ringenäs Gk. 
 
b. Visionsplanen 
 
Den s k ”visionsplanen” är nu färdigställd och kommer snarast att skickas ut 
till styrelsen. 
 
I det sammanhanget lyftes också frågan om den vidare hanteringen och 
kommunikationen av visionen. Inte minst bland medlemmarna. Ett förslag 
som presenterades var att informera om innehållet på kommande årsmöte. 

 
7:  Kommittéerna 
 
 
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik 
  
Fanns inget nytt att rapportera. 
 
c.Tävlingskommittén    
 

Jan informerade om tävlingsverksamheten. 
 
Årets KM hade färre deltagare än tidigare. Endast 7 damer deltog.  
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Vilket i sin tur ledde till en diskussion om hur vi kan öka intresset bland 
damer att delta i tävlingsverksamheten. 
 
Bland kommande tävlingar nämnde Jan bl a ”flaggtävlingen”, shoppens 
tävling i oktober och årets sista tävling, den s k ”skinktävlingen”. 
 
d.Elit/Juniorkommittén 
 
Martin informerade om pågående verksamhet. 
 
Informerade också om de exempellösa framgångar som uppnåtts under 
året. Bl a är Ringenäs Gk tredje bästa klubb på juniorsidan och har i Julia 
Engström Sveriges bästa junior. 
 
Berättade också att  i Skandiacups finalspel deltog två representater för 
Ringenäs Gk, Tindra Tyrsing och Ingrid Lindblad. 
 
 
e.Damkommittén 
 
Onsdag den 7 september genomförs damernas hemliga resa.  Som i år går 
till… 
Den 14 september spelas damernas 9 för sista gången i år. 
 
Seniorkommittén 
 
Johnny informerade om vad som förevarit och händer inom ramen för 
seniorkommitteen verksamhet. 
 
Den 11 augusti spelades en foursometävling. 
 
Under vecka 34 genomfördes flera tävlingar för att utse årets MTT-
mästare som i år blev Göran Nilsson. 
 
Den 31 augusti hölls ett planeringsmöte för verksamheten 2017. 
 
Den 1 september genomfördes en greensomtävling. 
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Den 13 september genomförs en hemlig resa. 
 
Den 6 oktober är det dags för korvtävling med tillhörande ärtsoppelunch. 
 
Johnny informerade också om en glädjande medlemsutveckling. Det är 
tom så att spelare kommer från andra klubbar för att delta i 
seniorkommitteens verksamhet och tävlingar. 
 
8: Klubbens ekonomi 
 
Inget nytt fanns att rapportera. 
 
9:  Kommunikation &Marknad 
 
Jan-Olof efterlyste behovet av en kommunikationsplan för 2017 och 
menade att styrelsen skall fortsätta driva frågan om en medlemsenkät. 

 
10:  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns. 
 
12:  Nästa möte  
 
Nästa möte är den 10 oktober och mötet därpå den 7 november. 
. 
13:  Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet och tackade ånyo deltagarna för visat 
intresse. 
 
Vid protokollet 
 
 
Claes Carlstedt 
Sekreterare RiGk 
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   Beslutsmatris från styrelsemötet  

 

  

2016-09-05 

  
 

  Beslut Ansvarig för genomförandet Färdigt senast 

           
  Lag EM     

 
  

 
    

      

      

      

      

      

      

 
  Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:   

 
  Beslut Ansvarig för genomförandet Ej genomfört pga  

  
 

  

      

      

      

      

      

      

      


