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KALLELSE
Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Ringenäs, onsdagen den 10 februari 2016,
klockan 19.00.
Mötet kommer att inledas med prisutdelning vad avser KM, Årets Junior och Årets Raket.
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Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter samt budget för det kommande
verksamhetsåret.
Val av ordförande i klubbstyrelsen för en tid av ett år.
Ordförande under verksamhetsåret 2015 har varit Jan-Olof Svensson.
Val av tre ledamöter för en period av två år.
Ledamöter under verksamhetsåret 2015 har varit Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Martin
Engström, Peter Ljungqvist, Jan Bengtsson och Gunilla Björkman
Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
Suppleanter under verksamhetsåret 2015 har varit Ingrid Löf-Dahl och
Johnny Petersson.
Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
Ordinarie revisorer under verksamhetsåret 2015 har varit Ulf Carlsson och Mats Blomkvist.
Revisorssuppleant under samma tid har varit Jan Milén.
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande.
Valberedningen under verksamhetsåret 2015 har varit Karl-Johan Bonnevier, Tobias Hemborg
och Anne Pettersson.
Val av klubbens ombud till HGDF.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Ringenäs Golf AB informerar
Övriga frågor (information och diskussion).
Avtackning och mötets avslutande
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Styrelsen
Ringenäs Golfklubb

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Ringenäs Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse gällande år 2015. Styrelsen har
under verksamhetsåret 2015 haft 10 stycken protokollförda möten varav ett varit konstituerande.
Under de protokollförda mötena har diskuterats allt ifrån enklare göromål till hur klubbens verksamhet
kan utvecklas för att bäst tillgodose medlemmarnas varierande intressen. Utöver de protokollförda
mötena har föreningens ordförande och ansvarig för elit- och juniorkommittén vid fyra tillfällen träffat
representanter från Ringenäs Golf AB. Syftet med mötena har varit att se hur det nya spelrättsavtalet
efterlevs och hur vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för golfverksamheten på Ringenäs.
2015 kan vi sammanfatta som vårt mest framgångsrika år. Ett år där vår fina golfklubb, Ringenäs GK
hamnade i golfens finrum. Inte bara för att vi blivit en av de bästa idrottsliga golfklubbarna utan även
för vår underbara golfanläggning.
Vi inom styrelsen upplever vår situation som allt bättre. Seniorerna träffas allt oftare och hittar nya
aktiviteter, damerna blir fler och dam9an slår alla rekord, deltagandet i klubbtävlingarna slog rekord
och som grädde på moset, Ringenäs blev svenska lagmästare för damer 2015!
För visst är det vår idrottsliga del av klubben som fått mest medial uppmärksamhet. Vår fantastiska
vecka på Barsebäck slår ju allt men vi får inte glömma att vi hade bästa tjejen på Europatouren 2015
med Lynn Carlsson som idag är rankad som den 5:e bästa tjejen i Sverige. Julia Engström blev rankad
som världens bästa 14 åring och Ringenäs var under många veckor 2015 den bästa svenska
juniorklubben och rankad som åttonde bästa golfklubb! Ett stort tack till Sveriges bästa golftränare!
All vår verksamhet har dessutom finansierats på ett sunt sätt. Trots våra höga tävlingskostnader klarar
vi oss bra med ett litet överskott, vilket var ett mål efter förra årets underskott.
En bidragande orsak till våra framgångar är det väl fungerande, och ökande, samarbetet med Ringenäs
Golf AB. Vårt nya avtal möjliggör för båda parter att utvecklas tillsammans. Klubben har som sagt
utvecklats men hela anläggningen har fått ännu ett lyft. Som medlem i Ringenäs är vi stolta över den
ständiga utvecklingen där konferensdelen var den stora saken 2015. Visst, ibland uppstår
intressekonflikter men vi upplever det som att vi finner acceptabla lösningar på det flesta frågorna där
meningarna går isär. Ett stort tack till Bolaget och alla anställda
Men, trots en molnfri himmel kan det snabbt dra in hotfulla moln, så också inom golfen. För även om
antalet golfspelare ökade i Sverige minskade medlemsantalet på Ringenäs och antalet tävlande
nybörjare minskade även de. Orsaken till detta måste analyseras och åtgärder sättas in. Vi måste bla
underlätta för våra äldre spelare. Ett sätt är att satsa på kortare banor och snabbare speltider. Det
minsta vi kan göra är att följa golfförbundets satsning i det sk 50/50 projektet, dvs fler kvinnor i spelet
och i ledande befattningar.
Vi vill rikta stor tacksamhet till Göran Tyrsing som nu lämnar Ringenäs för nya gröna golfäventyr.
Göran har stor del i vår utveckling och det är många av oss som en gång börjat spela på grund av
honom. Lycka till i framtiden, Göran.
Vi vill också tacka Gösta i restaurangen som väljer att arbeta betydligt mindre efter årsskiftet. Även
Gösta har lämnat ett stort bidrag till den höga standard Ringenäs kan uppvisa idag. Lycka till i
framtiden.

Till sist ett stort tack till alla. Till alla ni som stöttar klubben genom arbete i styrelse och kommittéer
som tävlingsfunktionärer, tränare, instruktörer mm.
Som sagt, 2015 var ett fantastiskt år och sedan en tid pågår arbetet med 2016 års verksamhet. Vi
hoppas och tror på motsvarande framgångar även om det kommer kräva än mer insatser från var och
en. Vi arbetar efter en balanserad budget och söker hela tiden efter nya intäktskällor, då kostnaderna
ökar i takt med våra framgångar.
Mot nytt SM guld 2016!

Styrelsen i Ringenäs Golfklubb

Elit- och juniorkommittén
Ringenäs GK har under senare år etablerats som en av de ledande juniorklubbarna i Sverige med ett
stort antal juniorer i träning och stort tävlingsdeltagande på bredden kombinerat med idrottsliga
framgångar på högsta nivå såväl nationellt som internationellt. Inför 2015 har ambitionen varit hög,
avseende såväl sportsliga framgångar på elitnivå som avseende fortsatt förmåga att engagera och
rekrytera juniorer i stor omfattning. I verksamheten är det högt prioriterat att skapa och driva en
verksamhet som ger goda förutsättningar för alla juniorer att spela med den ambition och på den nivå
man själv väljer, dvs det ska finnas ett uttalat breddfokus, men också möjlighet för de som vill att
satsa på att nå den yttersta eliten. Det är vår tydliga uppfattning att bredd- och elitsatsning måste gå
hand i hand. Har man ingen bredd går det inte att bygga en elitverksamhet, något som tydligt syns i
diverse sammanställningar över tävlingsaktivitet på alla nivåer. Samtidigt är en bra elitverksamhet
rekryterande och bidrar till möjligheterna att skapa en bra bredd, så vi har ambitionen att vara en
ledande såväl elitklubb som breddklubb.
Bland årets målsättningar avseende breddverksamheten har funnits att fortsätta vara en av de ledande
hallandsklubbarna när det gäller antalet starter på Hallandstouren och övriga Skandia Tour-nivåer samt
att bibehålla eller öka antalet juniorer i träning. För elitverksamheten satte vi upp tre tydliga
målsättningar under året: Att vid något tillfälle under året vara rankad som Sveriges bästa juniorklubb,
att vinna Lag-SM för damer samt att gå upp till division 1 i herrarnas seriespel.
Tävlingsverksamheten
När det gäller bredden i tävlingsverksamheten så minskade antalet starter på Skandia
Tour/Hallandstouren något under året, mycket orsakat av att Emma Svensson och Julia Engström
under året nästan uteslutande tävlat i internationella tävlingar och därför inte haft möjlighet att spela
tävlingar på hemmaplan. Vid den avslutande Hallandsfinalen för Skandia Tour så hade Ringenäs ett
stort antal spelare som deltog, varav ett flertal med segrar eller andra framskjutna placeringar.
I Skandia Cup som är motsvarigheten till junior-SM i separata åldersklasser från 13-16 år hade
Ringenäs 4 spelare i Riksfinalen. De som deltog där var Erik Bringman, Ingrid Lindblad, Oskar
Petersson och Tindra Tyrsing. På grund av internationella tävlingar som omöjliggjorde deltagande
hade Julia Engström detta år inte möjlighet att försöka vinna en tredje rak seger i Skandia Cup. Med så
många deltagande spelare är Ringenäs GK en av de största klubbarna i Riksfinalen.
På elitsidan så har året varit synnerligen framgångsrikt med seger i Lag-SM för damerna som den
självklara höjdpunkten. Under SM-veckan på Barsebäck spelade damlaget mycket stabil golf under
hela tävlingen och efter sex ronder stod Ringenäs GK som segrare med hela 14 slags marginal till
tvåan. I laget spelade Lynn Carlsson, Julia Engström, Josephine Janson, Fanny Johansson, Emma
Svensson och Frida Svensson, med Thomas Lindström som kapten. En fantastisk prestation!

Ringenäs GK låg under delar av året etta på den svenska rankingen för juniorklubbar, så även det
målet nåddes och när herrarna klarade av att gå upp till division 1 så nådde vi alla de högst prioriterade
målen för året.
På individuell nivå så spelade Lynn Carlsson och Josephine Janson på Europatouren under året med
tre topp 10-placeringar för Lynn Carlsson som de största framgångarna där.
Julia Engström spelade under året som den yngsta spelaren i det svenska flicklandslaget och är när året
tar slut den högst rankade 14-åringen i världen på damernas världsranking. Den största enskilda
framgången för Julia var en tredjeplats i Franska Öppna Amatörmästerskapen med en totalscore på -7
efter 72 hål i hårt internationellt junior- såväl som seniormotstånd.
Emma Svensson har under året börjat på college och avslutade en framgångsrik första termin med
flera framskjutna placeringar genom att sätta nytt skolrekord med -8 över 54 hål och seger med 8 slag
på en collegetävling i Arkansas.
Träningsverksamheten
Vi har en fortsatt stabil träningsverksamhet med över 100 juniorer i träning, något som i ljuset av
juniorgolfens utveckling de senaste åren måste ses som en framgång. Såväl skolorna i närområdet som
knatteverksamheten bidrar till ett kontinuerligt inflöde av juniorer. Att Ringenäs GK är en väletablerad
junior- och elitklubb med gott rykte visar sig inte minst genom att flera spelare från andra klubbar hör
av sig och gärna vill börja träna och spela med klubben. Vi hoppas och tror att de idrottsliga
framgångarna ska fungera som inspiration för de yngre spelarna och fortsätta att underlätta rekrytering
av såväl juniorer som familjer.
För de flesta innebär träningen minst två tränarledda träningstillfällen varje vecka under säsong. Under
vintern körs träning i både studion och i idrottshallen på Halmstad Högskola för att ge möjlighet att
spela och träna golf även när vädret är sämre. Under året erbjuds också möjligheten till
övernattningsläger på olika nivåer för alla som deltar i träningsverksamheten, något som inte minst
bidrar till att skapa gemenskap och lagkänsla.
Vi är också väldigt stolta och glada över det stora engagemang som klubbens seniorer visar, inte minst
genom att hjälpa till med den så kallade ”söndagsgolfen” då yngre juniorer kan göra sina första
erfarenheter avspel på banan under tävlingsliknande former under vänlig ledning av våra äldre
medlemmar. Detta är ett samarbete och samvaro över generationsgränser som vi tror är väldigt viktig
för klubbkänslan och förståelsen för varandra.
Övrigt
För att kunna bedriva en så stor och framgångsrik junior/elit-verksamhet som Ringenäs GK gör är det
väldigt viktigt att det finns ett engagemang och intresse från många parter. Vi är väldigt glada för det
stöd som verksamheten får genom supporterklubben där många medlemmar väljer att stötta
juniorverksamheten lite extra. Därutöver är det mycket goda samarbete som finns mellan klubben och
Ringenäs Golf AB där bolaget på ett mycket positivt sätt stöttar verksamheten såväl ekonomiskt som
på andra sätt synnerligen viktigt. Utan det samarbetet skulle inte den omfattande utvecklingen av
verksamheten vara möjlig.
För Elit- och Juniorkommittén
Martin Engström

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ansvarar för klubbtävlingarna och HGDF:s ålderserietävlingar Ansvariga för dessa
har Jan Bengtson och Thomas Andersson varit. Under året har vi genomfört upptaktsmöte med
deltagande av åldersklassernas lagkaptener bolaget samt tävlingsledare. Tävlingarna under säsongen
har fungerat bra med engagerade tävlingsledare. Samarbetet med bolagets reception, som svarat för
administrationen, har fungerat utmärkt. Ett stort tack.
Deltagandet på våra klubbtävlingar har i stort sett varit på samma nivå som under tidigare år.
2015: 1408
2014: 1369
2013: 1288
2012: 1370
2011: 1407
2010: 1291
Årets tävlingar har genererat ca. 234 tkr. i startavgifter varav ca.119 tkr. har gått till
sponsoromkostnader/priser och ca.46 tkr. till bolagets tävlingsadministration. Överskottet till klubben
är ca.69 tkr.

Åldersseriespelet
Ringenäs har under 2015 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 5 omgångar har spelats på vår
hemmabana. Tävlingsledare Thomas Andersson och Bengt Pergler. Vi har haft representation i
samtliga klasser. D35,D50,D60,H35,H45,H55, H65 lag1, H65 lag2 och H75. Vi fick 2 första platser
D60 och H75. I övrigt har deltagande lag gjort bra ifrån sig och spelar kvar i respektive serier.
Hallands Gentlemän – Old Girls
Ringenäs har även deltagit i Hallands Gentlemän och Old Girls spel. Varav Hallands Gentlemän spelat
en omgång på Ringenäs. Glädjande är att representationen i Old Girls har ökat från Ringenäs.
Klubbmästerskap
Klubbmästerskapet spelades 8 och 9 augusti med två 18 hålsronder för alla klasser..
Resultat
Damer seniorer:

Frida Svensson

Herrar seniorer:
Damer 35:

Robin Willgert
Chaweewan Yaepsungnoen

Damer 50:

Ann-Louise Berglund

Damer 60

Maj-Lis Petersson

Damer juniorer:

Emma Svensson

Herrar 35:

Thomas Lindström

Herrar 45:

Göran Tyrsing

Herrar 55

Joakim Bryngelv

Herrar 65:

Rolf Andreasson

Herrar 75:

Rolf Carlsson

Herrar juniorer:

Daniel Palmqvist

Puttmästare damer.

Inger Sundqvist

Puttmästare herrar:

Christer Johansson

Dessutom spelades ett handikapp-KM i en klass där segraren blev Carl Rosander

Matchspel
Under året har det spelats en matchspelstävling där vinnaren blev Michael Holz
Ett stort tack till deltagare och funktionärer som medverkat i Ringenäs GK:s tävlingsverksamhet. Tack
också till våra sponsorer och till Ringenäs Golf AB och dess personal för utmärkt samarbete under
2015
För Tävlingskommittén 2015
Jan Bengtson

Damkommittén
Fångad av en stormvind…….
Nej, inte gå händelserna i förväg. Vi startade damernas golfsäsong med modevisning. Där förekom det
inte några stormvindar. Möjligtvis fångades vi av alla fina kläder och skor, som visades när vi
träffades alla vi damer på Ringenäs GK, i restaurangen. I restaurangen fick vi mycket god mat och
dryck. Lokala mannekänger visade upp snygga och funktionsdugliga kläder och skor för så väl
golfspel som fest/vardag. Kläder och skor kom från Ringenäs shop och Vi Två. Lotteri hade vi också,
där priserna kom från generösa företagare. 1000 TACK!
Fångad av en stormvind…..
Inte fångad av en stormvind men väl av golfspelets alla fördelar gav sig många damer ut på dam9ornas
första dam9a, som var Scramble. Det var inte storm men, kallt och mycket vind. Men inte hindrade det
med kyla och mycket vind för en sann golflady. Har vi bara kläder och skor från Ringenäs GKs shop
klarar vi oss i alla väder. Nästa dam9a var det Orange och sen fortsatte vi med Eclectic,
Fyrboll/bästboll, Tre klubbor, Norsk poängbogey, Slaggolf, Superscore och så var det dags för resan.
UT I DET BLÅ!
Det var så roligt att möta alla härliga golfdamer i den tidiga morgonstunden. Den ende mannen var han
som körde bussen och så bra tog oss in i de mörka skogarna i Småland. Just när vi steg på bussen var
det bara damkommittén och busschauffören som visste var vi skulle åka. Vi hade en tävling som
började denna gång med frågan VART ÄR VI INTE PÅ VÄR? Rätt svar var Ringenäs. Sedan följde
åtta påståenden som handlade om resmålet. VAR T ÄR VI PÅ VÄG? Alla damer fick vara med och
gissa alla gångerna. Vi hade också en fråga som var, VEM DÄR? Som sagts, in i de mörka skogarna
gick färden och till slut var vi framme och fick svar på frågan VART ÄR VI PÅ VÄG. Det var
Skinnarebo GK som var vårt resmål. Och det var Unni som var svaret på VEM DÄR. Vi lottade ut
priser till de som svarat rätt.
Visst smakade det jättegott med kaffe och fralla innan vi gav oss ut till rätt starthål. Det var shotgun
som gällde denna vackra septemberdag. Tänk vilken förmån att kunna röra sig fritt och ibland få
använda många slag, för det blev det. Med glimten i ögat kan man säga att det är bra att utnyttja hela
banan, inte bara sidled i ruffen, i skogen, i vattnet, utan framåt i små jämna och ojämna slag. Det är ju
så nyttigt med rörelser och fysisk aktivitet i alla åldrar. Fysisk aktivitet fick vi mycket av. Maten efter
golfrundan smakade mycket bra och Unnis bullar smakade också mycket bra.
Prisutdelning till alla blev det efter maten och ALLA VAR VI VINNARE DENNA DAG! Pris blev det
också till den som kom närmast hål och pris till längsta drive i tre klasser. I längsta drive fick vi lotta
ut priserna, pga. att bl.an. undertecknad bara hade satt ut, en skylt. Det skulle varit tre skyltar, en i A,
B och C klass. ( Det finns det som är mycket värre att glömma) Många TACK till Skinnarebo GK för
fina priser till närmast hål och längsta drive.

Efter mat och prisutdelning var det många damer som shoppade loss. Vi fick svårt att få med alla på
bilden som togs innan bussen skulle ta oss tillbaka till Ringenäs. Det berodde just på att många damer
var inne och spenderade pengar i shopen. En del kom med på bild i en nyinköpt hatt.
Många varma, glada och hjärtliga tack till alla på Skinnarebo GK för en mycket trevlig dag.
Bussen som vår mycket trevlige busschaufför körde både dit och hem betalar Bendt Bil AB. För det är
vi MYCKET TACKSAMMA.
Borta bra men hemma bäst, har någon sagt, även om det blåser…….Gå in på Ringenäs GKs facebook
och titta på skönsjungande Ringenäsdamer, i blåst. Vi är så himla bra och fler kan vi bli!
Under lättsamma, varierande och sociala spelformer har vi spelat våra dam9or och den sista dam9an
likaså. Tre klubbor spelades sista gången, vilket innebar att vi spelade i lag om tre. Varje lag kom
överens om vilka tre klubbor man skulle spela med. Varje lagkamrat valde en klubba och sen slog man
vart tredje slag. Lättsamt, varierande och socialt såväl fysiskt som psykiskt.
Fiskgrytan smakade så bra efter spelet. Tack alla härliga människor i Ringenäs restaurang.
Prisutdelning för dagens spel blev det. Flitlisorna fick pris, de som deltagit vid alla dam9or.
Matchspelspris i form av Lucky vinner och Lucky loser blev det också. Häften av pengarna från
matchspelet gick i år till Barncancerfonden.
Många stora och varma kramar till alla damer som deltagit, så väl nya som gamla. Hoppas att fler
vågar spela nästa säsong under lättsamma, sociala och varierande spelformer. Att allt blir bara så
himla jättebra 2016.
Vi som planerade och genomförde de ovan skrivna aktiviteterna på Ringenäs GK var damkommittén
bestående av Ewa Danielsson, Gunilla Björkman, Anne Pettersson, Erna Götesson, Solveig Svedberg,
Ethel Lejon och undertecknad Ingrid Löf Dahl
Att vara fångad av golfspelets alla fördelar är inte fel, det är bara FRISKVÅRD.
För damkommittén 2015
Ingrid Löf Dahl

Seniorkommittén 2015.
Kommittén har under verksamhetsåret bestått av ordf. Johnny Petersson, vice ordf. Lars Backner, sekr.
Solveig Svedberg, kassör Ingrid Eklund, tävlingsansvarig Boel Blücher, hemsides- och HG-ansvarig
Arne Johansson, fadderverksamhets- och OG-ansvarig Margareta Wiedesheim, trivsel- och
tävlingsansvarig för M-golfen Alvar Gustavsson.
Kommittén har under året haft 5 planeringsmöten + några AU-möten. Tävlingsledarna, 17 st. har
också varit samlade till ett stormöte.
Stort tack till alla tävlingsledare och kommittéledamöter!
I vår verksamhet hälsar vi alla 55+ som är medlemmar i SGF välkomna till våra aktiviteter. Antalet
deltagare har varit 140, därav 46% damer.
Året började som vanligt med välbesökta regelträffar, först teori och när vädret blivit skönt praktik på
banan.
Upptaktsmötet, där säsongens aktiviteter presenterades, var välbesökt och dagen efter började
tävlingarna. Det har varit ca 90 tävlingar på sommargreener. Flest singeltävlingar, men lag- och
partävlingarna är populära och blir snabbt fulltecknade. Vi spelade bl.a. med endast fyra klubbor vid
ett tillfälle, orange tee för damer och röd tee för herrar en annan gång, greensome, foursome.

Scramble, spelade vi i mitten av säsongen och samma dag hade vi sommarfest med bl.a. prisutdelning
för vårens tävlingar. Liksom tidigare år var detta en mycket upp-skattad aktivitet. Nytt för året var spel
om att bli årets TT-mästare och 2015 var det Lars Backner som vann. I början av december hade vi
julavslutning, med rekordstort deltagande, och delade ut priser för höstens tävlingar. Lars Backner och
Arne Johansson, två mycket engagerade ledamöter, avtackades efter flera år i kommittén. När
sommargreenerna stängts är det vinterspel med mattor och vintergreener som gäller.
Det totala antalet starter fortsätter att öka och det har varit ca 2.300 under året.
Årets vårutflykt gick till Rydö gk, med egna bilar, och höstutflykten gick till Skyrups gk med fullastad
buss och släp.
Under året har gjorts 4 hole in one på TT-dagarna. De som lyckades var Arne Johansson, Birger
Johansson, Agneta Johansson och Jon Michelsen.
Samarbetet med receptionen har varit mycket bra.
Fadderverksamheten, som i år började lite senare på våren och höll på lite längre på hösten, har
fungerat bra. Det känns väldigt roligt att se ungdomarna göra framsteg och man gläds med alla.
Vi hjälper också till med olika punktinsatser på banan såsom laga nerslag på greener, plocka torvor,
sanda, städning m.m. Flera seniorer jobbar i starter- och rangerverksamheten.
Antalet damer från Ringenäs gk, som deltagit i Old Girls tävlingar på tisdagar, tre gånger på våren och
tre gånger på hösten, har ökat och klubben kom i år på tredje plats.
Deltagande herrar i Hallands Gentlemen var något mindre än föregående år.
HG spelar på tisdagar fem gånger på våren och fem gånger på hösten.
För seniorkommittén
Johnny Petersson

Utvecklingskommittén
I utvecklingskommittén (UK) ingår även Etik-, regel- och handicapkommittén och Bankommittén.
Den senare har under verksamhetsåret fått nya former, då styrelsen önskat få redogörelse för
kommande investeringar och förändringar i banan rapporterade direkt till sig via bolagets
adjungerande företrädare. Detta har fungerat utmärket och sammanfattningarna för dessa redogörelser
finns dokumenterade i styrelsens protokoll.
Etik-, regel- och handicapkommittén har som föregående år företrätts av Tommy Gustafsson.
UKs viktigaste uppdrag är att se till att klubbens ledare och aktiva medlemmar, i de olika
kommittéerna, får den externa utbildning som behövs. Detta sker vanligtvis via HGDFs och SISUs
utbildningsprogram. Under året har olika utbildningar ägt rum och UK har erbjudit klubbens aktiva att
delta på dessa.
2014
I november arrangerades den årliga ERFA-träffen på Hotell Tylösand. Ett flertal medlemmar från
klubbens olika kommittéer deltog. ERFA-träffen är en viktig sammankomst där erfarenhetsutbyte
mellan klubbarnas företrädare sker och där återkoppling till HGDF kan genomföras på ett effektivt
sätt. För att kunna vara med och påverka HGDFs planering inför det kommande året är det därför
viktigt, med många deltagare från Ringenäs, vilket också var fallet i år, där vi var representerade i
samtliga ERFA-grupper under konferensdagen.

Med de erfarenheter som UK fått med sig från årets aktiviteter/utbildningar hoppas vi på ett nytt
spännande år med fortsatt utveckling och utbildning inom klubben. Är du intresserad av att hjälpa till i
UK eller har frågor angående utbildningar så hör av dig till undertecknad.
För UK
Peter Ljungkvist

Regel- och Hcpkommittén
Kommittén har under året bestått av två personer, Lars Backner och u.t. Allmänna utbildningsinsatser
ha under året i första hand riktat mot ligor. I övrigt har kommittén varit tillgänglig för att svara
klubbens medlemmar på frågor som rör kommitténs arbetsområde. Ett nära samarbete har utvecklats
med tävlingsverksamheten där regelkunskap och jourverksamhet vid tävlingar har varit viktiga delar.
Inför nästa år kommer samarbetet att fördjupas med utbildningar i tävlingsverksamhet, banuppsättning
och klubbdomare.
Den årliga hcp revisionen har genomförts för alla klubben medlemmar. Därtill har inkommit ett antal
ansökningar om enskilda förändringar av hcp p.g.a. olika omständigheter som sjukdom m.m.
Kommittén har även handlagt disciplinärende.
Klubbens lokala regler skall och har utformas i samarbete med och godkänts av HGDF för att de skall
vara enhetliga och lätta att tolka för alla.
Som distriktsdomare har man ett nära samarbete med HGDF. Förutom att man träffas vid ett antal
tillfällen för att utveckla arbetet genomförs ett distriktsdomarprov varje år. Man har också uppdrag
som domare i ett antal tävlingar under året. Uppdraget består i att förbereda banan tillsammans med
berörda klubb inför tävlingen. Närvara under tävlingsdagarna, bistå tävlingsledningen i regelfrågor
och sedan skriva en domarrapport. Klubben har under året haft två distriktsdomare.
Tommy Gustavsson
Regel- och Hcpkommittén

Resultaträkning 2015

2015-01-01-2015-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter
Sponsorer
Startavgifter
Statliga och kommunala bidrag
Träning och läger
Övriga ersättningar och intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter
Kostnader
Medlemsavgifter SGF/HGF
Anmälning- och startavgifter, seriespelsavg.
Resekostnader
Matkostnader
Övriga kostnader junior/elit
Läger
Träningskostnader
Administration
Utbildning och kurskostnader
Möte och kommittékostnader
Trycksaker, distribution
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

711 749
70 625
69 000
158 248
162 605
96 165
1 600
1 269 992
319 836
198 707
152 083
13 843
146 413
49 247
242 315
7 454
35 359
1 017
21 048
69 879
1 257 201
12 791

Balansräkning 2015
Tillgångar
Bankkonto HB 119 531 402
Bankkonto junior
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Eget kapital
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

488 639
40 887
529 526
57 050
459 685
12 791
529 526

Jan-Olof Svensson

Claes Carlstedt

Jan Bengtsson

Martin Engström

Bo Eliasson

Gunilla Björkman

Peter Ljunkvist

Denna var inte klar till pressläggningen men finns tillgänglig på årsmötet.

Intäkter
Medlemsavgifter
Klubbtävlingar
Träningsavgifter
Sponsorer
Aktivitetsstöd
Övrigt
Summa intäkter
Kostnader
Tävlingskostnader
Åldersserie
Seriespel, dam o herr
Träningskostnader
Läger
Kost mm
SGF
Senior, dam
Utbildning
Övrigt
Summa kostnader

JK

180 000
100 000
55 000
50 000
385 000

290 000

Totalt
531 000
70 000
180 000
100 000
55 000
50 000
986 000

30 000
475 000

290 000
47 000
90 000
25 000
40 000
60 000
320 000
15 000
35 000
50 000
972 000

Resultat

-90 000

14 000

Styrelsen

Valberedningens förslag:

Ordförande
Jan-Olof Svensson
Ledamöter
Claes Carlstedt
Bo Eliasson
Martin Engström
Peter Ljungkvist
Jan Bengtsson
Gunilla Björkman

Omval Jan-Olof Svensson 1 år Ingrid Löf-Dahl
Omval 1 år
Johnny Petersson
Omval 1 år
Vald till 2017
Revisorer
Omval 2 år
Ulf Carlsson
Omval 1 år
Omval 2 år
Maths Blomkvist
Omval 1 år
Vald till 2017
Rev suppl Jan Millén
Omval 1 år
Omval 2 år
För valberedningen
Vald till 2017
KJ Bonnevier, Tobias Hemborg, Anna Pettersson

90 000
25 000
40 000

Suppleanter

Valberedningens förslag

