Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndag den 2 mars 2015.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter
Ljungkvist, Johnny Petersson, Claes Carlstedt
Frånvarande: Jan Bengtsson, Ingrid-Löf-Dahl
Adjungerad: Göran Tyrsing
1: Mötets öppnandes
Jan-Olof hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat
2: Dagordning
Dagordningen godkändes
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från senaste styrelsemötet den 8 dec godkändes och lades till handlingarna.
Fortsatt hantering av styrelsens protokoll diskuterades. Protokoll skickas till vid mötet
närvarande styrelseledamöter för godkännande och eventuella synpunkter. Efter detta
offentliggörs protokollet på klubbens hemsida. Skall ske ca en vecka efter mötet.
Frågan om eventuell justering diskuterades och tas upp på kommande möte.
4: Konstituering av styrelsen
Konstituerandet av styrelsen redovisas i bilaga ett till detta protokoll.
5: Adjungerad föredrar
Göran informerade att ca två miljoner investeras i maskiner under året.
Greenerna på röd 1 och 8 är utsatta för svampangrepp. Åtgärder har vidtagits.
Greenerna är för övrigt i bra skick.
Ett Incentiveprogram håller på att utarbetas för att stimulera medlemmar att hjälpa till
i marknadsföringen av Ringenäs Golfklubb som konferensanläggning.
Årets städdag blir den 29 mars!
Öppnandet av banan planeras ske på Skärtorsdagen, d v s den 2 april.
Det nya spelrättsavtalet med förväntningar om ökat samarbete och utveckling av
verksamheten lovordades.
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6: HGDF-aktiviteter
Hallands Golfdistriktsförbund håller möte den 26 mars.
Från Ringenäs deltar Jan-Olof Svensson.
I Halland tillämpas fritt spel för alla juniorer på samtliga banor.
Detta är unikt men synnerligen positivt och något som borde gälla på riksnivå. Och
således tas upp på kommande förbundsmöte.
7: Klubben gemensamt
a) Rapport från möte mellan klubben och bolaget
b) Årsmötet 2014
c) Årsmöte 2015
Konstaterades att såväl a som b ovan avhandlats grundligt vid årsmötet så någon
ytterligare kommentar behövs ej.
Årsmötet 2015 bestämdes till onsdagen den 10 februari 2016.
Förslagsvis skall Ringenäs Golfrestaurang vara samlingslokal.
8: Kommittéerna
Tävlingskommittén
Tävlingsprogram finns nu framme för 2015.
Ytterligare sponsorer är på väg in vilket innebär att det kan bli aktuellt med ytterligare
någon tävling.
För kommande säsong kommer webbetalning att tillämpas vid tävlingar d v s betalning
sker på nätet i samband med anmälan.
Elit/Juniorkommittén
Arbetet med att konsekvensbeskriva det nya spelrättsavtalet pågår. Hur skall de
utökade resurserna användas på bästa sätt?
Arbetet med att bjuda in till vårens träningsverksamhet pågår.
Ett hundra juniorer plus ett antal knattar kommer att vara engagerade i
träningsverksamheten.
Vinterträningen har fungerat bra och tävlingsverksamheten är redan igång med
tävlingar i Spanien med deltagande av två Ringenäsrepresentanter.
Damkommittén
Planeringen av årets verksamhet är i princip klar. Aktuella datum för exvis
modevisning, spel och hemlig resa är fastställda.
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Seniorkommittén
Tydliggjordes inledningsvis att senior är lika med +55.
Två regelkurser har redan genomförts i år och kommer att kompletteras med
ytterligare två. Innehållet såvål teoretiskt som praktiskt orienterat.
I april genomförs en s k HLR-kurs. Hjärtstartaren är en viktig komponent i denna
utbildning. Den 1 april är det uppstartsmöte och det konstaterades slutligen att det
redan under vintergolfen tillkommit en hel del nya seniorer.
9: Klubbens ekonomi
Bo inledde med att kortfattat informera om ett möte med revisorerna som innehållit
en del konstruktiva diskussioner. Konstaterade också att kostnader i samband med
årsmötet kommer att belasta 2015 års verksamhet.
Han efterlyste också en bättre avstämning för olika projekt som bedrivs inom ramen
för i första hand Elit/Juniorkommitteens område. Inte minst när det gäller att härleda
var olika intäktsposter.
10: Kommunikation &Marknad
11: Övriga frågor
12: Nästa möte och möten 2015
Konstaterades att måndagar som mötesdag är bra och 19.00 en bra tid att börja.
Målsättningen är att ha ett styrelsemöte per månad. Således blir nästa styrelsemöte
Måndagen den 13 april och nästföljande Måndagen den 11 maj.
13: Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för ett väl genomfört möte och ser med stor tillförsikt
fram mot den kommande säsongen
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGK
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