Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 5 december 2016
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter
Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt.
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Gunilla Björkman, Martin Engström
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 Peter
Ljungkvist.
4: Adjungerade föredrar
Tommy berättar att alla tre slingorna uppmätts på nytt och att banguiden
kommer att uppdateras efter de ändringar på banan som gjorts.
Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra banan. Just nu
pågår ett relativt stort arbete med att bygga om tee till hål blå nia.
Tee justeringar kommer därefter att göras på gul åtta, blå femma och röd
femma.
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Den tidigare diskuterade byggboden kommer att vara kvar åtminstone till
och med maj månad.
Fortsättningsvis kommer Maria Skoglund att företräda bolaget på
styrelsemötena.
Förslagsvis kommer tiden mellan bollarna vid start att utökas från åtta
minuter till tio minuter. Kan tyckas vara en marginell skillnad men
erfarenheter visar att det ger mycket positiva effekter på hur spelet flyter
på banan.
Under denna punkt lyfte ordföranden frågan om att bjuda in Magnus
Sunesson, ”arkitekten” till mycket av det förändringsarbete som gjorts och
görs på banan just nu, till kommande årsmöte. Förslaget mottogs mycket
positivt och kommer att realiseras.
5: Valberedningen
Någon representant för valberedningen deltog inte vid mötet.
6: HGDF-aktiviteter
Inget fanns att rapportera.
7: Klubben gemensamt
a. Klubbrådgivning SGF
Jan-Olof informerar om möte med SGF representant Fredrik Cocon som
har till uppgift att stödja ett antal klubbar i Sydsverige när det gäller
framtida utveckling. Däribland Ringenäs. I det sammanhanget utgör SGF
vision en plattform för hur det framtida utvecklingsarbetet skall bedrivas i
klubben och förslagsvis så ansluter vi oss till den.
En bärande målsättning i det arbetet är att kunna knyta fler medlemmar
till klubbarna.
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Vid kommande möten med Fredrik Cocon inbjuds övriga
styrelsemedlemmar att delta.
Jan-Olof berättar vidare att bilagan till gällande spelrättsavtal i vissa delar
omarbetats. Han skickar ut materialet, spelrättsavtal och bilagor, tisdagen
den 6 december och vill ha styrelsens synpunkter inom en vecka.
8: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Peter informerar att det under 2017 kommer att genomföras en utbildning
för juniorer om regler och framförallt kloka beslut i samband med
regeltolkning.
c.Tävlingskommittén
Jan informerar om årets sista tävling som går av stapeln lördagen den 10
december.
Resultatet efter årets tävlingar visar ett överskott på 78 tusen kronor
vilket är bättre än föregående år.
Arbetet med nästa års verksamhet pågår och Jan har haft kontakt med
några av de sponsorer som är aktuella.
Den 7 maj startar nästa års tävlingsverksamhet med en singeltävling.
Janne påpekade också att klubben firar 30-årsjubileum nästa år och att det
kommer att påverka tävlingsverksamheten i viss utsträckning.
Bland annat finns tankar på att införa ett ”Order of Merit” system där ett
visst deltagande i tävlingar, förslagsvis sex gånger, genererar poäng. Dock
inte ”Ringenäsveckan”. Det är deltagandet som premieras i första hand,
inte placeringen i respektive tävling.
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d.Elit/Juniorkommittén
Peter informerar att verksamheten för närvarande är förlagd i studion där
det tränas flitigt.
e.Damkommittén
Via mail informerade Gunilla att verksamheten f n håller en låg profil men
att mötesagendan är lagd med start efter julledigheten. Och att den årliga
modevisningen är fastställd till den 12 april.
Seniorkommittén
Johnny informerar att MTT-verksamheten är i full gång.
Noterade också medlemmarnas stora belåtenhet med den nya
vinterslingan.
Torsdagen den 1 december åts jultallrik i restaurangen med ett 70-tal
deltagare.
Programmet med aktiviteter för 2017 är i stort sett klart.
8: Klubbens ekonomi
Bo berättar om det ekonomiska läget och konstaterar att likviditeten är
mycket god. F n finns 533 tusen kr i kassan. Dock kommer en del
avräkningar att göras i December.
Årets budget kommer att vara i balans och arbetet med att ta fram en
budget för 2017 pågår för fullt.
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9: Kommunikation &Marknad
Inget fanns att rapportera.
10: Övriga frågor
Inga övriga frågor förekom.
12: Nästa möte
Nästa möte genomförs den 9 januari. Årsmötet är bestämt till
den 8 februari 2017 på Ringenäs.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade 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

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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