
Årsmötesprotokoll 2015 
För Scandinavian Golf Club 

 
Fredagen den 20 februari kl. 17.00 på restaurang The Clubhouse 
vid La Marquesa Golfclub Quesada Rojales. 
 
Närvarande: 60 medlemmar med en fullmakt. 
 
 

1. Ordförande Hans Jungefeldt hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 

       
2. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes. 

 
3. Föredragningslistan godkändes. 

 
4. Röstlängden fastställdes. 

 
5. Till mötesordförande valdes Valter Carlsson. 

 
6. Till sekreterare för mötet valdes Lennart Eriksson. 

 
7. Till att justera protokollet valdes Bo Almlöf och Göran Petersson. 

 
8. Föregående årsmötesprotokoll föredrogs och godkändes med följande 

notering. Noteras att Britt-Marie Andersson var vald på ett år som  
sponsoransvarig, ej två år som det står i protokollet.                                                        

 
9. Resultat och balansräkning godkändes. 

 
10.   Styrelsens årsberättelse föredrogs och godkändes. 

 
11.   Revisionsberättelsen som delgivits alla med årsmöteshandlingarna 

             bekräftades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. ( Se bilaga. ) 
    

12.   Angående medlemsavgiften för året 2015 ( för närvarande 30 € / år ) 
             beslutades att ge styrelsen fullmakt att kunna höja avgiften med 10 € 

   om så erfodras. 
 
 

 
 



13.   Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande året 
  godkändes. ( Se bilaga. )  

     
14.   Till ordförande för ett år valdes Hans Jungefeldt. 

 
     15.  Som övriga styrelseledamöter valdes: 
        
            Clas Murvall 2 år omval 
            Carin Dahlstrand 2 år nyval 
            Leif Dahlstrand 2 år nyval 
            Vakans 1st ledamot 
 
            Ledamöter med 1 år kvar är: 
            Kjell-Åke Wennerholm tävlingsledare 
            Eva Petersson kassör 
 

16.  Till revisorer valdes Ulla Raaschou och Torodd Pedersen. 
 
     17.  Till valberedningen valdes Bengt Nordin ( sammankallande ) , 
            Turid Norevik samt Tore Malm. 
 

18. Till ledamöter för Amigosfonden omvaldes Karl Jönsberg och  
       Laila Sehm. 
 
19. En inkommen motion diskuterades och bifölls. ( Se bilaga. ) 

 
20. Inga övriga frågor diskuterades. 

 
21. Britt-Marie Andersson avtackades för sitt arbete som sponsoransvarig. 

Lill-Inger Kaddik avtackades för sitt arbete som sekreterare. 
Cristel Sörensen avtackades för sitt arbete som klubbmästare. 
  
Ett speciellt tack riktades till Jörgen Engerfelt för ett mycket gott 
arbete som han utför i tävlingssekretariatet. 

 
 

22. Mötesordföranden tackade för visat engagemang och förklarade  
årsmötet för avslutat. 
 
Vår ordförande Hans Jungefeldt tackade för förtroendet att få  
leda Scandinavian Golf Club ytterligare ett år varefter en utsökt 
middag avnjöts.     
 



 
 
Mötesordförande                                                              Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Valter Carlson                                                                   Lennart Eriksson 
 
 
 
 
 
 
Justeras                                                                              Justeras 
 
 
 
 
 
Bo Almlöf                                                                         Göran Petersson 

 
            


