
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 14 januari 2014 klockan 19.00 

Plats: Kronobränneriet Halmstad 

Närvarande: Leif Haraldson, Jan-Olof Svensson, Karl-Johan Bonnevier, Gunilla Björkman, Lars Backner, Bo 

Eliasson, Magnus Feldt och Tobias Ekeroth 

Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl 

Adjungerad: Thomas Andersson 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Leif hälsade alla välkomna till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Protokoll från senaste styrelsemötet 

Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.  

 

4. Adjungerade föredrar 

Göran hade meddelat förhinder men presenterat ett förslag för Leif där gamla Röd9 tee byggs om till en 

Paddel-tennis bana. Göran ska återkomma med ett avtalsförslag då ett nyttjanderättsavtal ska förhandlas 

och skrivas. Leif återkommer i ärendet. 

Thomas Andersson blev adjungerad till styrelsemötet både som representant för valberedningen till 

kommande årsmöte och som klubbens representant i diskussionerna runt det nya åldersseriespelet i 

HGDFs regi (se nedan). Thomas meddelade att valberedningen inför årsmötet plockat fram ett förslag 

på nya representanter i klubbstyrelsen till de platser som ställts till förfogande. Förslaget är att Bosse 

byter funktion i styrelsen och nya ledamöter blir Martin Engström (Junior/Elit) och Jan Bengtsson 

(Tävling).  

 

5. HGDF-aktiviteter 

Leif hade inget speciellt att meddelade relaterat till HGDF förutom diskussionerna runt det nya 

åldersseriespelet. 

Åldersseriesystemet Thomas meddelade att upplägget blir detsamma som under säsong 2013 och att en 

representant från varje klubb i distriktet har kallats till en träff den 26 januari 2014 där Ringenäs 

kommer att representeras av Thomas. Nya normalformen (alla utom H65 och H75 klasserna) som 

diskuteras att gälla från 2015 blir 4 sammandragningar med en singelrunda 18 hål samt en 

slutspelsomgång med 36 hål med 18 hål fyrboll på förmiddagen och 18 hål foursome på eftermiddagen. 

Styrelsen ställde sig positiva till det förslag som Thomas presenterade men bad honom att verka för 

flexibilitet i genomförande reglerna där förslaget bland annat innehöll krav på att vissa klasser bara 

skulle spela på fredagar. Kan vara en bra ambition, men inte ett krav i styrelsens tycke. Thomas 

meddelade också att Klubben kommer att ha representation i samtliga H/D klasser under 2014. 

 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet. Förhandlingsteamet meddelade att ett initialt möte med representanter för Bolaget runt 

nytt spelrättsavtal genomförts och de önskemål som framförts från Klubben verkar falla i god jord, men 

Bolaget har inte ännu återkommit med någon uppföljning. Inget avtalsförslag finns framme ännu och 

Styrelsen bad förhandlingsteamet att se till att komma i hamn så snabbt som möjligt om inga stora 

frågor uppkommer. 

Årsmöte 2014. Leif har tillfrågat Stefan Ågren om att leda årsmötesförhandlingarna, vilket han ställt sig 

positiv till. Kommittéernas presentationsmaterial översänds till Josa snarast. Bosse meddelade att 

priserna till bland annat KM har inhandlats och att samtliga vinnare har blivit påminda mail-ledes. 

Verksamhetsberättelse 2013. Leif meddelade att kallelse till årsmötet med verksamhetsberättelse 

publicerats och distribuerats enligt den tidsram som klubbens stadgar stipulerar. Med tanke på att 

utskicket kostar runt 20 tusen kronor kan vi till kommande säsong se om inte en klubbstadge förändring 

kan föreslås där kravet på brevledes förändras till i elektronisk form eller liknande. 

Motioner till årsmötet. Inga motioner har inkommit. 

 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

Tobbe påminde om att nya kommitteemötesblanketter ska användas nu när ett nytt kalenderår påbörjats. 

Vad gäller LOK-stödet ska en online ansökan nu testas och i övrigt så har åldersgränsen för 

”stödberättigande” ändrats från 7-20 år till 7-25 år. Tobbe ska också se över användandet av 



 

Idrottonline tillsammans med Thomas Lindström för att se om användandet kan utökas ytterligare. 

Inbjudan har också inkommit till verksamhetsseminarier, men Tobbe bedömer att inga är riktigt 

relevanta för Klubben. Vid intresse kontakta Tobbe. Arbetet med Ledarguiden inför 2015 fortgår och 

kommer att behandlas på kommande juniorkommittee möte. Tobbe kommer också att ta chansen att 

vidtala ny representant från Klubben till Bankommitteen då Lasse ju tackar för sig. 

 

B) Tävling 

Bosse meddelade att ett preliminärt tävlingsprogram för 2014 nu finns klart. Upplägget blir väldigt likt 

2013 och i princip alla sponsorer finns med också i år. En ny generationstävling kommer att finnas med 

i programmet vilket har efterfrågats av ett flertal medlemmar.  

 

C) Elit/Junior 

Josa meddelade att ett upptaktsmöte med den nya kommitteen kommer att avhållas redan kommande 

vecka och även om Josa och Magnus väljer att avgå från Klubbstyrelsen kommer det att vara fortsatt 

aktiva i Junior/Elit verksamheten. Ett antal nya spelare har visat intresse för att komma med på 

Ringenäs vilket kommer höja nivån men också innebära ökade krav på ekonomin. Dessutom diskuteras 

hur Klubben kan vara behjälplig i Josefin Jansson’s Europa Tour satsning 2014. Inga stora externa 

arrangemang planeras på Ringenäs under kommande säsong. 

 

E) Dam 

Ingrid hade meddelat förhinder men att ett upptaktsmöte i Damkommitteen planeras till februari. 

 

F) Senior 

Lars meddelade att Senior verksamhet vid sitt upptaktsmöte i november planerat för en fortsatt 

omfattande verksamhet 2014, med 9-håls golf på måndagar och normal TT Golf på tisdagar och 

torsdagar. Ambitionen är också att sprida arbetsbördan inom kommitteen på fler händer för att få fler 

engagerade i verksamheten. 

 

8. Klubbens ekonomi 

Magnus meddelade att bokslutet 2013 visar på intäkter på 1 068 233 kronor och kostnader på 1 067 626 

kronor, d.v.s. ett resultat i balans som var målet för verksamhetsåret.  

Årsavgift till klubben. Med ambitionen att även nå en balanserad budget 2014 beslutade Styrelsen att 

föreslå kommande årsmötet en justering av årsavgiften till 385 kronor för senior och 250 kronor för 

junior inför säsongen 2015, men tillägget att styrelsen har mandat att besluta om vidarefakturering av 

eventuella idag okända avgiftsförändringar från SGF/HGDF om sådana dyker upp. 

 

9. Kommunikation & Marknad 

Inget diskuterades. 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa styrelsemöte tillika tillträdande styrelsens konstituerande styrelsemöte sattes till 

tisdagen den 4 februari efter årsmötet. 

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande för det gångna årets arbete och avslutade säsongen 2013s sista 

styrelsemötet.  

 

Halmstad 2014-01-14 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 

 


