
 

Protokoll från Styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb 
 

Datum: 13 oktober 2014 

Plats: Ringenäs Golfklubb 

Närvarande: Leif Haraldson, Karl-Johan Bonnevier, Jan Bengtson, Martin Engström, Bo Eliasson, Tobias 

Ekeroth och Ingrid Löf-Dahl  

Frånvarande: Lars Backner och Gunilla Björkman 

Adjungerade: Arne Johansson och Thomas Andersson 

 

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 

Leif hade bjudit in Valberedningen inför kommande Årsmöte och hälsade Arne och Thomas speciellt 

välkomna till Styrelsemötet. Arne och Thomas förhörde sig om planerna för de styrelsemedlemmar som 

har på tur att komma upp till omval och om önskemål på erfarenhetsprofilerna på de som ska 

nyrekryteras. Förslag på lämpliga och intresserade personer mottages gärna. 

 

5. HGDF-aktiviteter 

Leif meddelade att HGDFs höstårsmöte är planerat till den 30 oktober och att han kommer att 

representera Klubben. Tobbe meddelade att han mottagit formel inbjudan till ERFA möte den 8 

november på Tylösands Hotell och att intresserade ska anmäla sitt intresse till honom innan den 22 

oktober för en koordinerad anmälan från Klubben.  

 

6. Klubben gemensamt 

Spelrättsavtalet. Bosse och KJ meddelade att en slutversion av ett nytt spelrättsavtal mellan Klubben 

och Bolaget nu finns framme och kommer att cirkuleras till Styrelsen för feedback innan 

undertecknande. Arbetet har skett i god anda och resultatet har blivit ett 5 årsavtal (säsongerna 2015-

2019) med en enklare och tydligare struktur än tidigare.  

 

Ur medlemmarnas perspektiv kommer den årliga uppräckningstakten i avgiften att justeras ner från 

tidigare 3,4% till 2,9% samt tidigare uppdelning i olika juniorkategorier efter ålder förenklas. Då 

Bolaget föreskickat att betydande resurser framöver kommer att investeras i att höja kvalitén ytterligare 

på golfbanan bidrar på detta sätt medlemmarna till att skapa fortsatt ekonomisk stabilitet till Bolaget att 

förverkliga detta, även om takten i avgiftskorrigeringarna minskats. Dessutom kommer det att framöver 

finnas en skrivning i avtalet om en gemensam ambition mellan Klubb och Bolag att innehållit i och 

totalkostnaden för spelrätt och medlemskap på Ringenäs ska ligga på en konkurrenskraftig nivå i 

närområdet, vilket kommer att diskuteras på årliga uppföljningsmöten.  

 

Relationen mellan Klubb och Bolag förenklas också radikalt i nya spelrättsavtalet då tidigare kostnader 

som Klubben åsamkats för greenfee-kostnader för externtävlingsverksamhet relaterat till HGDF och 

SGF tävlingar samt kostnader för gästande junior enligt HGDF avtal nu helt försvinner. Dessa 

kostnadsbesparingar planers nu istället att återinvesteras i Junior och Elitverksamheten i Klubben 

tillsammans med en avsiktsförklaring genom vilken Bolaget blir en mycket tydligare direkt sponsor och 

garant av denna verksamhet inför den stora satsning som planeras inför 2015. En gemensam kommitté 

mellan Bolag och Klubb kommer att skapas för att förverkliga ambitionerna i dessa delar. Dessutom 

kommer det framöver krävas årliga möten mellan Bolag och Klubb för att uppdatera den gemensamma 

avgiftsstrukturen, vilket förhoppningsvis kommer att leda till ytterligare förstärkt samarbete mellan 

Klubb och Bolag. Idéerna som Klubbstyrelsen skickade med förhandlingsgruppen om att skapa ett 

längre och mer tydligt avtal mellan Klubb och Bolag som säkerställer medlemmarnas tillgång till en 

anläggning som utvecklas till ekonomiskt försvarbara nivåer verkar ha tillfredsställts.  

 

Årsmöte. Leif har bokat Staffanssalen i Söndrums Församlingsgård till Klubbens årsmöte som kommer 

gå av stapeln onsdagen den 11 februari 2015 klockan 19.00. 



 

Verksamhetsberättelse. Leif ber respektive kommittéordförande att planera i tid för att ha sin del av 

verksamhetsberättelsen för 2014 klar och honom tillhanda runt 8 december för sammanställning för 

tryckning. 

Julbord. Traditionsenligt julbord på Ringenäs för de klubbfunktionärer som assisterat med att 

genomföra klubbens alla aktiviteter planeras till fredagen den 28 november. Leif ber respektive 

kommittéordförande att ombesörja inbjudan till sina kommittéer och återkomma med intressenter. 

Bolagsmöte. Det tidigare uppskjutna mötet med Bolaget ska nu ske den 16 oktober för gemensam 

diskussion om vad som fungerat bra, och mindre bra, i verksamheten på Ringenäs. 

 

7. Kommittéerna 

A) Utveckling 

Tobbe meddelade att en halvdags sittning runt Ledarguiden planerats till den 22 november med 

ambition att ha slutdokumentet framme väl före årsskiftet. Ledarutbildningsbidragsansökan kommer 

också att vara insänd före den 1 november. 

 

B) Tävling 

Jan meddelade att både seriespel och klubbtävlingsverksamheten nu slutats för säsongen med Lars 

Backner som titelvinnare i KM-Match.  

Klubbtävlingarna. Tävlingssäsongen 2014 såg ett fortsatt mycket gott tävlingsdeltagande med i stort 

sett oförändrat tävlingsdeltagande mot 2013. Ett eftermöte med tävlingsfunktionärerna har genomförts 

där vad som fungerat bra och mindre bra diskuterats så att nästa säsong blir ännu bättre och det verkar 

redan som en god uppslutning bland funktionärerna påräknas. Sponsorer till ett par tävlingar under 2015 

kommer att behövas och diskussioner har inletts. Tyvärr finns ingen ekonomisk redovisning av 

verksamheten framme ännu vilket utlovas till kommande styrelsemöte.   

Åldersseriespelet. Thomas meddelade att HGDFs Åldersseriespel avlöpt på ett bra sätt under säsongen 

2014 och att Klubben skördat ett antal framgångar med bland annat fyra pallplaceringar i klasserna för 

H65, H75 och D60. Ett uppföljningsmöte med lagkaptenerna har också avhållits där erfarenheter utbyts 

och det bestående intrycket är att det fortsatt är svårt att få ihop lag framförallt i de yngre kategorierna. 

Thomas meddelade också att han anmält samtliga lag till 2015 inom utsatt tid och kommer att finnas till 

förfogande också till kommande säsong även om han planerar att lämna över ansvaret för 

Åldersseriespelet till någon ny förmåga. 

 

C) Elit/Junior 

Martin meddelade att framgångarna bara fortsatt för Ringenäs på Junior och Elitsidan med höjdpunkter 

i landslagsuttagningar där Emma Svensson blev individuell trea i VM och Julia Engström var med och 

vann landskampen mot Danmark på Falsterbo. Underskottet för 2014 verkar stanna runt 70000 kronor 

då kommitteen beslutat om kostnadsanpassningar. Givet att nya spelrättsavtalet med Bolaget 

förverkligas kan dock planeringen inför 2015 fortgå med ambitionen att ytterligare vidareutveckla med 

ännu höga ambitioner vilket inkluderar samarbete med GolfArenan och Balance Golf. Den planerade 

budget ökningen på uppemot 60% inför 2015, motsvarande runt 300 tusen kronor, innehållande både 

Elit och breddsatsningar, kan givet att det nya samarbetet med Bolaget kommer tillstånd, nu ske utan att 

budgetrammarna mot Klubben förändras och med en betydligt mindre risk för att verksamheten skapar 

underskott likt årets. 2015 har möjlighet att bli ett mycket intressant golfår för Ringenäs. 

 

E) Dam 

Ingrid meddelade att Dam verksamheten under 2014 avlöpt på ett mycket bra sätt med ett 40-tal 

deltagare på onsdags Dam-9an. Nyrekryteringen har varit god bland spelarna och planeringen inför 

2015 är redan på gång. 

 

F) Senior 

Lars hade meddelat förhinder men att allt är under kontroll på Seniorsidan och planeringsmöte inför 

2015 kommer att ske i november. 

 

8. Klubbens ekonomi 

Bosse meddelade att Klubben ekonomiskt följer tidigare års utveckling väl med undantag för den 

budget förstärkning som tidigare beslutats för Junior och Elitsidan. Ett möte med revisorerna kommer 

att ske senare i veckan. 

 

9. Kommunikation & Marknad 

Inga frågor förelåg. 

 

 



 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte fastställdes till måndagen 3 november klockan 19.00 i Klubbrummet på Ringenäs 

GK. Huvudpunkterna blir ekonomisk uppföljning, beslut om budgetriktlinjer för 2015 och nya 

spelrättsavtalet på kommande möte. Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till den 8 december.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

Halmstad 2014-10-13 

Vid protokollet 
Karl-Johan Bonnevier 

Sekreterare RiGK 

 

 


