
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 11 augusti 2014 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

Närvarande: Leif Haraldson, Karl-Johan Bonnevier, Jan Bengtson, Lars Backner, Gunilla Björkman, Martin 

Engström och Bo Eliasson  

Frånvarande: Tobias Ekeroth och Ingrid Löf-Dahl 

Adjungerad: Göran Tyrsing 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Leif hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Protokoll från senaste styrelsemötet 

Protokollet från senaste styrelsemötet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Adjungerade föredrar 

Göran meddelade: 

Klubb-Bolag möte. Möte mellan respektive styrelser för att diskutera gemensamma utmaningar är 

bokat till den 18 augusti och Göran har bjudit in bolagets representanter. 

Slopetabeller. Önskemål om Slopetabeller även vid Gula slingans första tee ska åtgärdas 

Orange tee. Bra feedback och möjligheten att spela från Orange tee så ska permanentas. 

 

5. HGDF-aktiviteter 

Leif hade inget att meddela från HGDFs sida.  

 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet. Leif har å Klubbens vägnar sagt upp spelrättsavtalet per 30 juni då inget nytt avtal 

slutförts innan dess. Bosse och KJ meddelade att nytt datum med Bolaget bestämts för att föra 

processen framåt. Inget har så långt framkommit där avgörande skiljaktigheter finns mellan Bolag och 

Klubb och målet är att ha ett avtal framme senast i oktober. 

Möte med Bolaget. Kommande möte med Bolaget diskuterades och ett antal områden av intresse 

förbereds av respektive styrelsemedlem som har något att framföra för att öka informationsutbyte, 

gemensam planering och klubbens utnyttjande och tillgång till anläggningen. Extra kul att i stort sett 

hela klubbens styrelse kan närvara den 18 augusti. 

Anonym skrivelse. Styrelsen har fått sig tillsänd en anonym skrivelse om återkommande tävlingsfusk. 

Styrelsen beslutande att översända skrivelsen till Tommy i regelkommitteen för att både undersöka om 

vi ens ska befatta oss med anonyma skrivelser och eventuell utredning av de påstådda händelserna.  

 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

Tobbe hade meddelat förhinder men att arbetet med Ledarguiden fortsätter och att bidragssökandet är 

under kontroll. 

 

B) Tävling 

Jan meddelade att både seriespel och klubbtävlingsverksamheten nu går mot sitt slut.  

Klubbtävlingarna. Ringenäsveckan blev även i år ett framgångsrikt arrangemang även om antalet 

startande minskade något (794 startande mot 807 under 2013) främst relaterat till ”resetävlingarna”. 

Organisatoriskt har det avlöpt bra, men ingen ekonomisk avstämning med Ingela finns framme ännu. 

Anmälningslistan till KM ser lovande ut och sedan återstår bara Juniorkommitténs Generationstävling 

och Comfort Eclectic i årets tävlingskalender.  

Åldersseriespelet. Klubben har skött sig bra i HGDFs åldersseriespel hittills och då särskilt i de äldre 

åldersklasserna där H75orna är i topp i sin serie och likaså H65 lag 2 i sin. Tyvärr har H65 lag 1 fått ett 

stort bortfall i och med Ola Götessons hastiga bortgång och han hedrades av laget vid senaste 

sammandragningen. 

 

C) Elit/Junior 

Martin meddelade att årets seriespel varit en stor framgång då Damerna vann division 1 och därmed 

representerar Klubben i Elitserien kommande säsong. På Herr sidan räckte inte spelet riktigt till och det 

blir division 2 också kommande säsong. Bredden på Eliten på klubben har aldrig varit större och 



 

Ringenäs rankas just nu som nummer 7 i Sverige med ett antal högt rankade i olika åldersklasser. 

Framgångarna har dock medfört att tillgången till kvalificerade tränare börjat bli en utmaning och 

Kommitteen för en diskussion med bolaget hur tränarna kan utnyttjas smartare så att klubben kan ge en 

liknande support till de framgångsrika spelarna som andra högt rankade klubbar ger. 

På juniorsidan har säsongen hittills inneburit något färre starter från klubbens juniorer på Skandia Tour, 

men detta verkar tyvärr inte bara vara ett problem på Ringenäs, utan väldigt få klubbar har någon 

hygglig volym i deltagandet med en särskild brist bland yngre flickor. Bredden på 

träningsverksamheten är dock fortsatt stor med ett 100-tal junior i träning till vilket ska läggas Bolagets 

knatteverksamhet. 

Som Josa och Martin signalerat ser kostnaderna ut att bli högre i år för Junior och Elitverksamheten 

som en följd av antalet spelare på högre nivåer i Skandia Tour systemet, men inga definitiva siffror 

finns framme ännu och Martin lovade att återkoppla snarast om budgetramarna inte håller. 

 

E) Dam 

Ingrid hade meddelat förhinder men att Dam verksamheten i stort sett fungerar som den ska. 

 

F) Senior 

Lars meddelade att Senior aktiviteterna löper på enligt plan med ett stort deltagande. Kvar på 

programmet bland de större evenemangen står klubbmatchen mot Holm och Haverdal samt Höstresan. 

 

8. Klubbens ekonomi 

Bosse meddelade att han kommer att göra en mer omfattande avstämning med Josa runt 

Junior/Elitverksamheten inom de närmaste dagarna. I övrigt verkar kostnaderna ligga lite högre som 

tidigare signalerats men tills dags dato inget som ligger utanför budget. På intäktssidan har året 

inneburit ett medlemsintäktsbortfall på runt 20-25 tusen kronor mot förra året (och budget) och en 

avstämning med Ingela ska göras. Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

 

9. Kommunikation & Marknad 

Se ovan under Klubben Gemensamt och Tävlingskommittéen.  

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 15 september klockan 19.00 i Klubbrummet på 

Ringenäs GK med följande styrelsemöten preliminärt den 6 oktober. Huvudpunkterna blir ekonomisk 

uppföljning och nya spelrättsavtalet på kommande möte.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

Halmstad 2014-08-11 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 

 


