
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 3 mars 2014 

Plats: Halmstad Golfarena 

Närvarande: Leif Haraldson, Karl-Johan Bonnevier, Tobias Ekeroth, Lars Backner, Bo Eliasson, Jan Bengtson 

och Martin Engström 

Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl och Gunilla Björkman 

Adjungerad: Göran Tyrsing 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Leif hälsade nya och gamla styrelseledamöter välkomna till säsongen 2014s första ordinarie 

styrelsemöte och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Protokoll från senaste styrelsemötet 

Protokollet från förra säsongens sista styrelsemöte (14 januari) samt protokollet från nya styrelsen 

konstituerande styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna. Det justerade protokollet från 

klubbens årsmöte lades också till handlingarna och Leif tog hand om originalhandlingarna. 

Styrelsen beslutade att likt tidigare år köra en löpande justering av protokollen genom godkännande på 

nästkommande styrelsemöte utan specifikt utsedd justeringsperson. Därefter ska de godkännda 

protokollen göras tillgängliga på klubbens hemsida. 

 

4. Adjungerade föredrar 

Leif hälsade Göran hjärtligt välkommen som adjungerad till Klubbens styrelse.  

Klubbhuset. Göran meddelade att ombyggnadsplanerna tidsmässigt verkar hålla vilket innebär att 

klubbhusområdet ska vara möjligt att röra sig i runt den 15 mars och allt ska vara klart till den 15 april. 

Shopens Grand Opening planeras till helgen den 29-30 mars.  

Banan. Fortsatt oklart när banan kan öppna med ordinarie greener. 

Medlemsläget. Även om ett hundratal medlemmar valt att lämna Klubben inför säsongen 2014 beskrev 

Göran läget som stabilt. Eventuellt planeras en lokal nyrekryteringskampanj till säsongsstarten.  

Projektbidragsansökan. Thomas och Peter har författat en omfattande projektbidragsansökan i fyra 

delar (mini-golf, knatte till junior, tonåringen och samordning med andra klubbar) som skickats in till 

kommunen efter att Leif hade informerats. Styrelsen framför sina tack till initiativtagarna och ställer sig 

helt bakom ansökan. 

Paddeltennisbanan. Med anledning av den nu projekterade paddeltennisbanan som kommer att 

anläggas på gamla Röd9as tee föredrog Göran ett förslag till nyttjanderättsavtal och 

anläggningsbidragsansökan. Bolaget anlägger, finansierar och driftar banan och ett antal tider kommer 

att upplåtas till medlemmarna under nyttjanderättsavtalets tioåriga löptid. Leif undertecknade avtalen på 

Klubbens vägnar och ambitionen är att integrera skrivningarna i det Allmänna Spelrättsavtalet.   

 

5. HGDF-aktiviteter 

Leif meddelade att HGDF planerar sitt vår årsmöte till den 27 mars. Enligt beslut från årsmötet, 

beslutade styrelsen att utse Leif Haraldson till Klubbens representant till HGDFs årsmöte med Thomas 

Andersson som bisittare då förändringarna till HGDFs seriesystem står på dagordningen. Leif 

meddelade att han tittat igenom de frågor som kommer att dryftas på SGFs förbundsmöte och kunde 

inte hitta några större konstigheter som Klubben behöver ta ställning till. 

 

6. Klubben gemensamt 

Årsmöte 2013. Inga utestående frågor hade framkommit på årsmötet som styrelsen behövde ta ställning 

till. 

Årsmöte 2014. Säsongens årsmöte planeras till tisdagen den 10 februari 2015 i Staffanssalen Söndrums 

Församlingsgård.  

Vandrande frikortet. Styrelsen beslutade att upplåta det vandrande frikortet till Bo Eliasson för 

säsongen 2014 samt att Leif Haraldson behåller ordförande kortet. 

Hemsidan. Leif påpekade att den nya hemsidan behöver uppdateras på kommitté-sidorna med den 

eventuellt nya bemanningen. 

Kontaktlistor. Leif tog på sig att uppdatera styrelsens kontaktlista och sedan cirkulera den samt att 

kontrollera att alla kontaktpersoner stämmer med verkligheten i GIT. 

Spelrättsavtalet. Bolaget har inte ännu återkommit om Spelrättsavtalet vilket Göran beklagade och 

lovade att åtgärda. Dock hade Klubbens önskemål diskuterats i Bolaget som inte hade något principiellt 



 

att invända mot de förslag som lagts fram. Klubbstyrelsen representeras fortsatt av Bosse, KJ och Josa 

vid avtalsskrivandet. 

 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

Underkommittéer. Tobbe meddelade att Tommy Gustavsson utsetts till ordförande i Etik, Regel och 

Handicap kommittéen samt att Jerker Seising tillfrågats om han är villig att ta ordförandeskapet i 

Bankommittéen. 

Ledarguiden. Tobbe har tillsammans med Thomas och Peter planerat en sittning med Sisu för att 

säkerställa att Klubbens dokument möter den nya kravprofilen från kommunen. Styrelsen gav Tobbe i 

uppgift att uppdatera nuvarande policydokument och komplettera vid behov för att sedan återkomma 

med en full presentation i Styrelsen av det framtida policydokumentet.  

Bidragssökande. Tobbe meddelade att LOK-stöd om runt 18200 kronor inkommit, något mindre än 

tidigare år pga färre och mer utspridda aktiviteter, men att hela rapportringsprocessen nu är helt 

kvalitetssäkrad då hela verksamheten är upplagd i Idrottonline. 

Tävlingsledarutbildning. Tommy har fått klartecken att delta i en tävlingsledarkurs i Mikael Eriksson 

regi på Golfarenan. Eventuellt aktuellet att Tommy sedan leder en vidareutbildning internt på Klubben. 

Handicapjusteringar. Lars meddelade att sedvanlig revidering av handicap gjorts i januari. 

 

B) Tävling 

Jan hälsades välkommen till styrelsen och han meddelade att övertagandet av uppgifterna från Bosse 

var i full gång samt att en preliminär planering av säsongens tävlingsverksamhet redan gjorts och att ett 

preliminärt program finns klart vilket kommer att läggas ut på GIT de närmaste dagarna. I stort sett är 

det mesta sig likt med höjdpunkten i Ringenäsveckan och ambitionen att lyfta en del tävlingar 

ytterligare under säsongen. En ny kvaltävling till SM i Puttning planeras som ett samarrangemang med 

restaurangen.   

Tävlingsledare och Sponsorer. Som vanligt finns en del frågetecken runt vissa sponsorer som ska 

utredas och någon tävling är fortsatt öppen. Jan har redan börjat organisera tävlingsledarna runt 

respektive tävling och som vanligt krävs det också här påfyllnad.   

Marknadsföring av tävlingar. Jan kommer att ta en diskussion med Göran om var Klubben lämpligen 

kan anslå uppgifter om kommande tävlingar i och runt Klubbhuset framöver då detta tyvärr fungerat 

väldigt dåligt de senast åren. Dessutom ska den digitala marknadsföringen ses över hur den kan bli ännu 

effektivare så att inga ska kunna säga att de missat en tävlingsmöjliget på grund av dålig information. 

Seriespel. Thomas Andersson har även i år tagit på sig ansvaret för Åldersserieverksamheten och 

Klubben har en full uppsättning med lag anmälda till Distriktets åldersseriespel.  

 

C) Elit/Junior 

Martin hälsades välkommen till styrelsen och han meddelade att Junior och Elitkommitteen organiserat 

sig internt inför den kommande säsongen med ett antal nya förmågor och efter framgångarna senaste 

säsongen höjs nu ambitionen ytterligare.  

 

E) Dam 

Ingrid hade meddelat förhinder men att allt är klart och planerat verksamhetsmässigt inom Dam 

kommitteen för 2014. 

 

F) Senior 

Lars meddelade att säsongsplaneringen inom Senior kommitteen är i full gång med en rad olika 

aktiviteter som HLR, regel och strategi kurser inplanerade förutom den vanliga tävlingsverksamheten. 

Upptaktsmöte är planerat till den till kommande vecka för att få igång hela den trogna TT skaran med 

ambitionen att engagera ännu flera i kommittéens arbete. Lars lyfte frågan att seniorkommittéens 

ordförande framöver bör ha en ordinarieplats i styrelsen med tanke på hur stor andel av klubbens 

medlemmar som nu faller inom kommittéens arbetsområde. Styrelsen tycke att frågan var väl framförd, 

men frågan inte ligger på styrelsenivå utan på årsmötet, vilket gör den intressant att framföra till 

kommande valberedning när de söker framtida kandidater till Klubbstyrelsens olika förtroendeuppdrag. 

 

8. Klubbens ekonomi 

Bosse meddelade att han påbörjat övertagandet av Klubbens ekonomisysslor från Magnus, men då han 

inte fått tillgång till justerade originalprotokoll från årsmöte och styrelsens konstituerande möte kunnat 

ta över bankförbindelserna ännu. Dock så har ännu inget stort hänt ekonomiskt på den nya säsongen. 

 

9. Kommunikation & Marknad 

Se ovan under Klubben gemensamt.  



 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 7 april klockan 19.00 i Klubbrummet på Ringenäs GK 

om inte annan plats meddelas pga byggarbetena med följande styrelsemöten preliminärt den 5 maj och 

9 juni.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade säsongens första möte.  

 

Halmstad 2014-03-03 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 
 


