Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 7 november 2016
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo
Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt.
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Gunilla Björkman, Jan Bengtsson
Adjungerad: Maria Skoglund,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 Bo Eliasson.
4: Adjungerade föredrar
Mötet inleddes med att RiGk:s nya vd Maria Skoglund presenterade sig och
bl a berättade om tidigare arbetsuppgifter. Maria kommer senast från en
tjänst som platschef på träningskompaniet. Maria har gedigen erfarenhet
av att jobba med sälj, marknadsföring och information.
Förutom intresset för golf finns ett brinnande intresse för hästsport och i
första hand Westernridning.
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Maria ser fram emot att med sina erfarenheter och ambitioner,
tillsammans med bolag, klubb och alla medlemmar, få möjlighet att
utveckla Ringenäs Gk till något ännu bättre.
Initialt kommer Marias focus att ligga på att lära känna såväl anläggning
som medlemmar och personal.
Tommy Gren fortsatte med att informera om nyheter från bolaget.
Restaurangen stänger den 21 december och öppnar igen den 9 januari.
På banan fortsätter arbetet med att genomföra de förändringar som
initierats av Magnus Sunesson.
Dammen på blå fyra kommer att grävas ur, tätas och en pump installeras
för att leda bort vatten.
En hel del träd har fällts. Arbetet med att röja upp detta pågår.
En del bunkrar har lagts igen.
Styrelsen uttryckte stor tillfredsställelse med de förändringar som görs
och tror att medlemmar såväl som gäster kommer att uppskatta
förändringarna som bl a syftar till att göra banan mer tillgänglig och få
spelet att flyta bättre.
Fr o m den 8 november stängs samtliga slingor. Efter att den röda slingan
”invintrats” kommer den att öppnas med ordinarie greeneer. En del tees
kommer att ersättas med pallar.
En omslopning av röd slinga med hänsyn till ovanstående kommer också
att göras för den kommande vintersäsongen.
Belysningen kommer att kraftigt förstärkas i anslutning till rangen och
möjliggöra förbättrad träning när det mörknar.
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I anslutning till denna punkt lyfte Johnny frågan om den tillfälliga
klubblokalen/byggboden vid gul etta och menade att seniorkommitteen
kraftigt motsätter sig att denna tas bort så länge inte ett fullgott alternativ
finns.
5: HGDF-aktiviteter
Informerades från det ERFA-möte som genomförts på Tylöhus lördagen
den 29 oktober. Mötet genomfördes som en samlad del och därefter med
en uppdelning i olika verksamhetsområden.
Vid den gemensamma delen informerade SGF:s representant Fredrik
Kocon om sitt arbete att tillsammans med klubbarna i Halland och några i
Skåne och Småland utveckla verksamheten på klubbarna för att bättre
svara mot medlemmarnas och olika intressenters behov.
Ett samarbete har redan påbörjats med några klubbar och tidigare idag
träffade Jan-Olof och ytterligare några styrelserepresentanter tillsammans
med representanter för bolaget Fredrik Kocon för en första diskussion.
När det gäller seriespelet den kommande säsongen kommer det att
genomföras på Ringenäs den 20 april (H60), 11 maj(D50) ,29 maj(D60)
och den 15 augusti (H70).
I samanhanget kan nämnas att klasen D30 utgår och ersätts med en klass
D22. Delvis beroende på alltför få anmälda lag i klassen D30.
Skandiatour JSM match spelas på Ringenäs den26-29 juli.
Skandiatour kommer fortsättningsvis att vara uppdelat i tre nivåer:
-First
-Future
-Elit
En anledning till den nya indelningen är att det är färre juniorer som
tävlar.
För att engagera fler juniorer att tävla kommer Hallandstouren att finnas
kvar. Deltagande i denna kräver inte heller att deltagarna är registrerade
som tävlingsspelare
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6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Jan-Olof har vid ett möte med bolaget bl a diskuterat hur vi skall göra med
den tillfälliga klubblokalen/byggboden kommande vintersäsong.
Frågan diskuterades och Jan-Olof fick i uppdrag att tillsammans med
bolaget finna en bra lösning.
Ett färdigt förslag tas fram till nästa möte.
b. Visionsplanen
Det pågående visionsarbetet läggs tillfälligt på is i avvaktan på ett större
samlat grepp mellan bolag och klubb.
7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Samarbete mellan bolag och klubb när det gäller arbetet med att utveckla
banan fungerar mycket bra. Dock behöver en del förbättringar göras när
det gäller administrationen
c.Tävlingskommittén
Inget nytt fanns att rapportera
d.Elit/Juniorkommittén
Martin aktualiserade behovet av funktionärer till JSM-match nästa år.
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e.Damkommittén
Inget nytt fanns att rapportera
Seniorkommittén
Johnny lyfte frågan om deltagande vid Ringenäs julbord den 3 december.
Beslöts att endast kommittéledamöterna i seniorkommittén skall inbjudas.
8: Klubbens ekonomi
Bo redovisade det ekonomiska läget som är gott och pekade på ett något
större överskott än vad som prognosticerats. D v s +47 000 kr istället för
+14 000 kr.
Bo signalerade dock en viss osäkerhet när det gäller intäkterna från
medlemsavgifterna.
9:Kommunikation & Marknad
Jan-Olof uttryckte en förvissning och förhoppning om att dessa områden
kommer att förbättras betydligt i och med anställningen av ny vd
10: Övriga frågor
Noterades att den 20 maj 2017 är golfens dag. Något som kommer att
engagera alla klubbar.
I juli månad 2018 genomför SM i Halland. Med 16 olika klasser. På förslag
spelas D30/D50 på Ringenäs den 12-15 juli 2018. Ett stort arrangemang
som kommer att innebära en hel del arbete för klubbarna redan nästa år
då tävlingen genomförs i Småland
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12: Nästa möte
Nästa möte genomförs den 7 november och mötet därpå den 9 januari
2017.
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

2016-11-07
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

Förslag tillfällig klubblokal vintern
2016/2017

Jan-Olof Svensson

9 januari 2017

Fikaerbjudande vintern 2016/2017

Jan-Olof Svensson

9 januari 2017

Valberedningens deltagande på
styrelsemötet den 9 januari

Jan-Olof Svensson

2 december 2016

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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