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Protokoll från Konstituerande Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
Datum: 4 februari 2014 

Plats: Församlingsgården Söndrums Kyrka, Halmstad 

Närvarande: Leif Haraldson, Karl-Johan Bonnevier, Tobias Ekeroth, Gunilla Björkman, Jan Bengtsson, Martin 

Engström och Lars Backner 

Förhindrade: Bo Eliasson och Ingrid Löf-Dahl 

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande Leif Haraldson hälsade den nyvalda styrelsen välkommen till det konstituerande styrelsemötet och 

förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning 

Presenterad dagordning fastställdes och Gunilla Björkman valdes till att justera protokollet. 

 

3. Konstituering 

a. Till Sekreterare tillika Vice Ordförande utsågs Karl-Johan Bonnevier 

b. Till Kassör utsågs Bo Eliasson. Till klubbens firmatecknare utsågs Bo Eliasson och Leif Haraldson var för 

sig. 

c. Till ansvarig för Elit & Juniorkommitteen i styrelsen utsågs Martin Engström. Till firmatecknare för 

Juniorkommitteens bankkonto utsågs Martin Engström, Jan-Olof Svensson och Magnus Feldt var för sig 

d. Till ansvarig för Tävlingskommitteen i styrelsen utsågs Jan Bengtsson. 

e. Till ansvarig för Utvecklingskommitteen i styrelsen utsågs Tobias Ekeroth. Styrelsen beslutade också att 

Tobias fick ansvaret att utse lämpliga ordförande till Etik och Regelkommitteen respektive Bankommitteen 

vilka ur styrelsens synvinkel sorterar under Utvecklingskommitteen. 

f. Till ansvarig för Damkommitteen i styrelsen utsågs Ingrid Löf-Dahl. 

g. Till ansvarig för Seniorkommitteen i styrelsen utsågs Lars Backner. 

h. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om det ”vandrande frikortet” för 2014 till kommande möte. 

 

4. Årsmötet 2013 

Frågan bordlades och kommer att behandlas på styrelsens första ordinarie styrelsemöte. 

 

5. Styrelsemöten 2014 

Styrelsen beslutade att i normalfallet sammanträda första måndagen i varje månad, att datumen för de närmaste 

två kommande mötena bör vara bestämda vid varje möte och att om inget annat meddelas av ordförande så hålls 

mötena i Klubbhuset på Ringenäs GK med start klockan 19.00.  

Första ordinarie styrelse möte planeras till måndagen den 3 mars klockan 19.00 på plats som Leif meddelar i 

kallelsen.  

Styrelsen beslutade också att samtliga styrelse ledamöter och suppleanter samt i förekommande fall adjungerade 

skall kallas till styrelsens ordinarie sammankomster.  

Styrelsen beslutade också att erbjuda Bolaget möjligheten att adjungera en person till styrelsemötena för att 

underlätta den löpande informationen mellan Klubb och Bolag. 

 

6. Årsmöte 2014 

Frågan bordlades och kommer att behandlas på styrelsens första ordinarie styrelsemöte. 

 

7. Medlemsmöten 2014 och Övriga frågor 

Frågorna bordlades och kommer att behandlas på styrelsens första ordinarie styrelsemöte. 

 

8.     Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse, det mycket väl genomförda årsmötet tidigare under kvällen och avslutade 

det konstituerande styrelsemötet. 

 
Halmstad 2014-02-04 

 

Sekreterare    Justeras 
 

 

 

 

Karl-Johan Bonnevier   Gunilla Björkman 


