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Kallelse till Årsmöte för Scandinavian Golf Club 2019 

 
Lördag den 2 mars klockan 18.00 

 
Årsmötet hålls på The Club House och följs av en subventionerad 

middag. (se speciell inbjudan på annan plats.)  
Dagordning 
      1.  Årsmötet öppnas 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning prövas 3.  Godkännande av föredragningslistan       4.  Val av mötesordförande       5.  Val av sekreterare för mötet 6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 7. Justering av röstlängd 8. Redovisning av resultat och balansräkning för verksamhetsåret 9. Revisionsberättelsen     10.  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet prövas.     11.  Behandling av inkomna motioner. (motioner skall vara inkomna till    styrelsen senast fjorton dagar före datum för årsmötet.)      12.  Behandling av propositioner från styrelsen.      13.  Anmälan från styrelsen om kommittéer med ansvariga.      14.  Styrelsen förslag till verksamhetsplan      15.  Val av ordförande för verksamhetsåret      16.  Val av styrelseledamöter       17.  Val av två revisorer på ett år      18.  Val av valberedning      19.  Avtackningar      20.  Avslutning  Rojales den 22 januari 2019  Anders Sjölund ordförande 
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Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2018 
Anders Sjölund, ordförande 
Clas Murvall, vice ordförande, medlemsansvarig 
Eva Petersson, kassör 
Kjell-Åke Wennerholm, tävlingsansvarig 
Kerstin Engerfelt, klubbvärd 
Pål V Johansen, sekreterare 
Jan Qvillby, sponsoransvarig 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda möten i den nya styrelsen under 2018. Samtliga 
protokoll anslås på klubbens anslagstavla och finns på klubbens hemsida 
www.scandigolf.eu 
 
Övriga viktiga funktioner/kommitteér 
 
Regelkommitté 
Roland Jansson, ordförande 
Hans Johansson 
Torsten Lundberg 
 
Damkommitté 
Britt-Marie Andersson 
 
Marknadskommitté 
Lisbeth Wennerholm, ordförande 
Ingrid Ek 
Barbro Ed Bergström 
 
Prisbord 
Lill Inger Kaddik 
 
Sommargolf La Marquesa 
Per-Olof Ericsson 
 
Reportrar 
Karin Övgård 
Barbro Garnej 
 
Revisorer 
Valter Carlsson 
Torodd Pedersen 
 
Ett stort tack till alla dessa och övriga som gör vår verksamhet till den är. Tack! 
 
 
Tävlingsverksamheten 2018 
Vi har under 2018 arrangerat 37 tävlingar varje måndag under säsongen januari – april 
september – december. Sommarmånaderna har också ordnats tävlingar, samtliga 
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måndagar, men utanför GIT systemet. Ett förvånansvärt stort intresse har kunnat 
noteras. 
Vi har vid några tillfällen varit över gränsen 132 startande men när väl måndagen 
kommit så har de reserver som varit på plats oftast kommit med. 
 
Mästarmötet med de 25 bästa efter prologkvalet hölls i strålande väder söndagen den 21 
oktober. Segrade gjorde Maunu Wirkkala. 
. 
Klubbmästare blev Börje Forsberg 166 (efter särspel med Holger Dieckhoff) och Inga-
Lill Lundberg 179. 
 
Skagerak Cup matchspel mellan Sverige och Danmark/Norge spelades 9 och 10 
november för femte gången. Matchen vanns av Sverige. Siffrorna blev 15 - 9. På kvällen 
hade vi jubileumsfest på Hotell Masa. 
 
Sommargolfen spelades på Åland 27 och 28 juni. 
 
Tävlingsverksamheten bygger på att många hjälps åt med olika sysslor, lämna ut 
scorekort, ta emot pengar, köpa priser, knappa in scorer m.m. Tack alla för ett gott 
samarbete under året. Ingen nämnd och ingen glömd. 
 
 
 
DAMKOMMITTEN  
Damkommitten anordnade den 8 mars 2018 en golftävling över 9 hål. Platsen var La 
Marquesa golfklubb. Ansvariga för tävlingen var Ingela Muller och Gunilla Samuelsson. 
Det var lagtävling och efter avslutad tävling samlades 38 damer på The Club House, La 
Marqueza och intog god mat o dryck. 
 
Tisdagen den 27 mars och tisdagen den 30 oktober anordnades ”Fashion Show” hos 
våra sponsorer, Galaxy Golf. Rabatter, lotteri, tapas o dryck blev vi bjudna på.  En golfbag 
var priset på inköpslotteriet. Vinlotteri anordnades av damkommitten..  
 
Torsdagen den 15 november var en resa med buss till Altorreal GK ordnad. 
 40 damer deltog och samlades kl 08,30 för avfärd. Det vi hade glömt var att vädret i 
Spanien kan ändra våra planer. Fick tag i ansvarig på Altorreal kl 08,15. Banan var 
stängd! Planerna ändrades. I stället för golf blev det fikastund på The Club House. Där 
hade vi prisutdelning med priser till alla. 
Det blev, trots dåligt väder, en bra förmiddag med sång och härlig gemenskap.  
 
Planerar nu för ny resa till Altorreal den 24 oktober 2019. Hoppas vädergudarna är 
vänligare mot oss då.  
Damkommitten har även ansvar för match-play. Annelise Töttrup gjorde ett tappert 
försök att få ihop intresserade, men lyckades inte så bra. Blev alltså inget match-play 
2018. 
Fortsätter vårt uppdrag att göra det trevligt för våra damer. 
Britt-Marie Andersson 
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Marknadskommittén  
Under året har marknadskommittén haft i arbete att behålla 230 medlemmar, som är 
vårt medlemstak. Ett mål är också att behålla en kö till SGC. Vi har varit sparsamma i 
våra aktiviteter. Skyltarna på hål 12 och 14 är utbytta och att kontraktet för skyltarna är 
förnyat i 2 år.  
I marknadskommittén ingår Lisbeth Wennerholm ordf, Barbro Ed Bergström och Ingrid 
Ek.  
Vårt arbete betår av att: 
- Att möta gäster på morgonen. 
- Att svara på mail och frågor från blivande medlemmar. 
- Att dela ut visitkort till ev. blivande medlemmar som söker kontakt på klubben.  
 

En ny trend är att vi får nya medlemmar som söker upp oss via nätet. Tidigare skedde all 
rekrytering via nuvarande medlemmar i klubben.   
Vi har idag betydligt fler gäster som spelar med oss än tidigare vilket är positivt. Vi ser 
våra gäster som presumtiva nya medlemmar. En negativ trend är att vi tappar 
medlemmar som är medlemmar bara några år.  
 
Viktigt är att alla kommittéer och styrelsen samarbetar för bästa kamratskap och 
gemenskap! 
  
Lisbeth Wennerholm  
Ordf i marknadskom. 
 
Klubbmästeriet 
Alla måndagar förutom sommarmånaderna har det serverats gemensamma luncher 
efter golftävlingen. Ett naturligt och uppskattat avslut på dagen. Klubbmästaren har på 
morgonen vid varje måndagstävling tagit upp lunchbeställning av alla deltagare och 
gäster. Beställningen har sedan lämnats till restaurangen. Klubbmästaren har arrangerat 
bordsplacering i restaurangen. Syftet att ”alla får sitta med alla” Vilket är mycket 
uppskattat. Efter lunchen har klubbmästaren gått runt och frågat vad alla tyckt om 
dagens meny. Syftet, att sedan diskutera med restaurangen för att kunna påverka 
lunchmenyerna. Ett gott samarbete med restaurangen är en förutsättning för god 
service, varierande luncher till ett bra pris. 
Under verksamhetsåret har det vid Mästarmötet serverats varm korv och dryck till 
spelare och publik. 
Skagerak cup tävlingen, har spelare serverats dryck med tilltugg.  
Efter tävlingen ”Glöggdroppen” har det serverats varm glögg och pepparkakor till 
spelare. 
På Julafton ordnade restaurangen med 2 sorters sill, potatis, öl och snaps som förrätt. Vi 
sjöng snapsvisor. Alla fick julklapp. Allt mycket uppskattat. Klubben sponsrade snapsen. 
Nyår serverades cava, snacks och vi önskade varandra gott nytt år. 
Vid ytterligare ett tillfälle serverades cava till spelare. 
Årsmötet 2018 på Club Nautico i Guardamar bjöd på 3 rätters middag, bordsplacering, 
underhållning. Ca 80 medlemmar kom. Klubben sponsrade hälften. 
Skagerac cup jubileums fest på Hotel Masa med 3 rätters middag, bordsplacering, 
underhållning. 109 medlemmar och gäster firade. 
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Sponsormiddag för sponsorer och kommittéansvariga hölls i restaurangen med 3 rätters 
middag, kaffe och avec. Klubbmästaren ordnade med bordsplacering och hälsade alla 
välkomna. 
Kerstin Engerfelt, klubbmästare. 
 
 
Klubbens ekonomi 
Ekonomin i klubben är fortsatt god som framgår av resultat och balansräkning. 
Vår buffert för sämre tider ligger fast på 10000€ 
Klubben har under året stått för en del subventionerade middagar och fester. 
Årsmötesmiddag, Skagerak Cups femårsjubileum. Vid ett antal tillfällen har 
klubbvärdinnan bjudit på förfriskningar och tilltugg på banan i samband med tävlingar. 
Årets resultat landar som det extra årsmötet önskade, på +-0 €. 428 € är överfört i ny 
räkning för sponsring av årsmötesmiddagen den 2 mars 2019. 
Vår checkräkning visar på 6360.10€. En stor summa, men som handlar om att 
medlemmarna betalt in medlemsavgifter för 2019 på 5430€. 
Kostnaderna för festerna blev 4909€ minus inbetalt 2985€ Totalt 1923€ 
Ewa Petersson, kassör 
 
Medlemsläget 
Medlemsläget för klubben är fortsatt gott. I samband med årsskiftet slutade så många 
medlemmar så att vi kunde ta in alla som då stod i medlemskön.  
Vi kan hälsa 24 nya medlemmar välkomna till SGC!  
Nu startar vi - för tredje året i följd! - en ny kö för intagning av nya medlemmar i början 
av 2020. 
Medelåldern på våra medlemmar är c:a 70 år och från årets medlemsomsättning kan 
man konstatera att det finns två kategorier bland de medlemmar som slutar: De som 
varit medlemmar väldigt länge och tvingas sluta (oftast av hälsoskäl) och de som efter 
något eller ett par års medlemskap väljer att gå ur klubben. De bägge grupperna är 
ungefär lika stora. 
Clas Murvall 
 
Sponsorverksamheten 
Våra sponsorintäkter under året har följt planen. Den nya strategin att annonser skall 
betalas kontant till större del möter motstånd. Sammantaget ligger dock intäkterna för 
de två benen på samma nivå som tidigare. 
Det som är viktigt är att medlemmarna dels i större utsträckning nyttjar våra sponsorer, 
men också inkommer med tips på tänkbara sådan. Den uppskattade medlemsmatrikeln 
finansieras till fullo av annonsintäkter. 
Jan Qvillby. 
 
Sammanfattningsvis 
Som framgår av texten vågar vi påstå att Scandinavian Golf Club i grunden mår bra. 
Medlemmarna har ofta synpunkter och delar ut ros och ibland ris över styrelsens arbete. 
Det finns förbättringsområden, men mycket av klagomålen råder SGC helt enkelt inte 
över. I den miljön försöker vi skapa en så bra trivsel som möjligt. La Marquesa befinner 
sig i en mycket stark expansion vilket vi alla kan notera. Miljontals kronor investeras av 
ägarna för att banan skall bli optimalt bra med högre kvalitet. Det betyder att fler golfare 
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söker sig till La Marquesa för att spela och betala med ordinarie green fee. 
Konkurrensen om tider under veckans dagar mellan våra medlemmar och övriga gäster 
hårdnar. La Marquesa är mån om SGC men vi har att anpassa oss till den verklighet som 
råder. T.ex när det gäller starttider på morgnarna. Här uppmanar jag alla medlemmar att 
helt enkelt acceptera läget och sluta älta frågan om tidiga morgnar. Den frågan är helt 
enkelt meningslös att ta upp med banan. Att några väljer att spela senare på 
måndagarna är naturligtvis upp till var och en, men jag vill varna för en utveckling som 
leder till ett slags alternativ måndagstävling för nordbor. Då riskerar vi en ny diskussion 
med banan om ett nytt system för abono som andra banor redan infört. Begränsningar i 
antalet speltillfällen. 
 
När vi kommer tillbaka till hösten kommer vi att möta tre nya spännande greener, ett 
fungerande ombyggt vattensystem och förhoppningsvis en ny slopad bana med fler 
markeringar, tees. Om detta trots allt blir verklighet kan var och en i princip spela från 
vilket avstånd man önskar. Antalet erhållna slag bestäms av den plats man slår ut ifrån. 
Detta oavsett kön och ålder. Låt oss hoppas på detta. 
 
Golf är visserligen ett spel och tävling, men tänk vad mycket roligt vi får ha vid sidan om 
också med varandra! Trivseln är trots allt det viktigaste. 
 
Anders Sjölund 
Ordförande Scandinavian Golf Club 

7



 Scandinavian Golf Club  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-19

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  234
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Ackumulerat  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavifter  7 204,81  7 204,81  6 900,00
 3110  Annonsintäkter  1 650,00  1 650,00  2 440,00
 3120  Sponsorintäkter  7 100,00  7 100,00  4 300,00
 3130  Intäkter startavgifter  17 085,50  17 085,50  15 000,00
 S:a Nettoomsättning  33 040,31  33 040,31  28 640,00

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Intäkter för resor/fester  2 985,00  2 985,00  0,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  2 985,00  2 985,00  0,00

 S:a Rörelseintäkter mm  36 025,31  36 025,31  28 640,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av priser för startavgifter  -17 680,57  -17 680,57  -15 000,00
 4020  Inköp  pris spons.o annonspengar  -6 279,09  -6 279,09  -4 800,00
 4110  Mat vid tävlingar  -465,14  -465,14  -500,00
 4120  Sponsorkostnader  -1 379,14  -1 379,14  -1 500,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -25 803,94  -25 803,94  -21 800,00

 Bruttovinst  10 221,37  10 221,37  6 840,00

 Övriga externa kostnader
 5010  mat/fikam styrelsemöte  -54,25  -54,25  -150,00
 6010  Kostnader för fester o resor  -5 336,43  -5 336,43  -1 725,00
 6110  Kontorsmateriel - marknadsföring  -962,70  -962,70  -400,00
 6150  Trycksaker Matrikel mm  -1 830,00  -1 830,00  -2 600,00
 6340  Hole in one Cava  -180,00  -180,00  0,00
 6390  Övriga kostnader  -651,45  -651,45  -200,00
 6550  Datakostnader  -42,20  -42,20  -550,00
 6551  Kostnader för GIT-system  -500,00  -500,00  -500,00
 6570  Bankkostnader  -130,78  -130,78  -165,00
 6990  Kostnader för damgolf  -250,00  -250,00  -250,00
 S:a Övriga externa kostnader  -9 937,81  -9 937,81  -6 540,00

 Personalkostnader
 7010  Avtackningar/uppvaktningar  -283,56  -283,56  -300,00
 S:a Personalkostnader  -283,56  -283,56  -300,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -36 025,31  -36 025,31  -28 640,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  0,00  0,00  0,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  0,00  0,00  0,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  0,00  0,00  0,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  0,00  0,00  0,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  0,00  0,00  0,00

 Resultat före skatt  0,00  0,00  0,00

 Beräknat resultat  0,00  0,00  0,00
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 Scandinavian Golf Club  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  19-02-19

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  234
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Varulager mm
 1400  Lager  1 086,00  934,00  2 020,00
 S:a Varulager mm  1 086,00  934,00  2 020,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  796,79  -431,68  365,11
 1940  Checkräkning  8 119,30  -1 759,20  6 360,10
 1941  Bankbok  10 000,00  0,00  10 000,00
 1980  Greenfee  3 050,00  0,00  3 050,00
 S:a Kassa och bank  21 966,09  -2 190,88  19 775,21

 S:a Omsättningstillgångar  23 052,09  -1 256,88  21 795,21

 S:A TILLGÅNGAR  23 052,09  -1 256,88  21 795,21

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -15 287,17  0,00  -15 287,17
 S:a Eget kapital  -15 287,17  0,00  -15 287,17

 Kortfristiga skulder
 2499  Andra övriga  kortfristiga skulder  -680,00  680,00  0,00
 2901  Kortfristiga skulder  -977,11  49,07  -928,04
 2902  Medlemsavgifter nästa år  -5 879,81  449,81  -5 430,00
 2903  Inbetalt för resa nästa,fest, match nästa år  -228,00  78,00  -150,00
 S:a Kortfristiga skulder  -7 764,92  1 256,88  -6 508,04

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -23 052,09  1 256,88  -21 795,21

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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Motion inför årsmötet 2019. 
Jag önskar att vi , SGC / Club C, jobbar för att införa spel från Blått tee för gubbar 
70/75 inför nästa säsong. 
Troligen tjänar vi tid, och damerna slipper reta sig på att vi vi gubbar får en så mycket 
kortare bana, 
I förlängningen kanske vi kan få orange tee för damer +?, något som jag vet skulle 
uppskattas. 
Personligen är jag hellre blå än röd, inget politisk där, bara mera lagom långt. 
Teekulor åtar jag mig att ordna, jag har kontakt med en smed som fixar det, 
han kanske vill ha reklamplats där, tillsammans med vår logga. 
Mvh Olle Hellgren 
 
 
 
 
Motion inlämnad av Olle Hellgren. 
 
Saken 
Olle Hellgren önskar att vi organiserar spelet på måndagar så att herrar som är 70/75 
år erbjuds möjligheten att slå ut från blå platta. Olle erbjuder sig att ta fram en 
särskild flagga för ändamålet. 
Argumentet är att många önskar spela banan kortare, om än med färre slag. 
Han hoppas vidare att damer så småningom får eget tee och att man genom 
arrangemanget både slipper ”gubbarna” och sparar tid. 
 
 
Styrelsens svar och förslag till beslut. La Marquesa Golf kommer till hösten att få en något annorlunda karaktär som motiverar en ny slop. Vi har till banans ledning föreslagit ett system som bygger på fler avståndsmarkeringar/tees och med nya sloptabeller för både män och kvinnor. Vi hoppas och tror att det också skall bli verklighet. Då kan var och en i princip välja vilken tee man slår ut ifrån och får sina antal slag beräknade korrekt. Som Olle föreslår med blå markeringsskyltar är ett sätt att anlägga banan men som inte påverkar våra kvinnors valmöjligheter. Arrangemanget skulle öka männens valmöjlighet medan kvinnornas blir kvar i nuvarande form. Med den förklaringen anser styrelsen att motionens syfte är gott men att vi får avvakta till hösten med eventuella förändringar av den art som Olle föreslår.   
 
Styrelsens förslag till beslut: 
 Att motionen anses besvarad med det som anförs. 
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Klubben skall under året: 
· arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram 
· arrangera ett speciellt mästarmöte i oktober månad 
· arrangera Skagerak Cup och tillhörande ”firmafest” 
· ordna sponsors och kommitté, golf 
· arrangera matchspel 
· ordna klubbmästerskap 
· verka för en aktiv damavdelning 
· söka nya sponsorer och värna om de gamla 
· producera en ny matrikel 
· hålla årsmöte samt extra årsmöte 

 
 
Övriga viktiga funktioner/kommitteér för 2019 
Regelkommitté Roland Jansson, ordförande Hans Johansson Torsten Lundberg  
Damkommitté Britt-Marie Andersson 
 
Marknadskommitté Lisbeth Wennerholm, ordförande Ingrid Ek Barbro Ed Bergström  
Prisbord Salme Fagerholm Elisabeth Wistrand  
Sommargolf La Marquesa Anders Sjölund 
 
Reportrar Karin Övgård Barbro Garnej Ingrid Ek  
Revisorer Valter Carlsson och Torodd Pedersen  
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER SGC 
 
KOMMANDE VERKSAMHETSÅR, SAMT ÖVRIGA  LEDAMÖTER. 
 
 
ORDFÖRANDE               ANDERS   SJÖLUND                      Nyval 1 år 
 
 
SEKRETERARE              PÅL V JOHANSEN                         Nyval 2 år 
 
 
KLUBBMÄSTARE          KERSTIN ENGERFELT                 Nyval 2 år 
 
 
MEDLEMSANSVARIG  INGER HERTZELL DICKHOFF   Nyval 2 år 
 
   
SPONSORANSVARIG     JAN QVILLBY                                1 år kvar 
 
 
TÄVLINGSLEDARE       KJELL ÅKE WENNERHOLM      1 år kvar 
 
 
KASSÖR                            EVA PETTERSSON                         1 år kvar 
 
REVISORER: 
 
VALTER CARLSSON OCH TORODD PEDERSEN.              OMVAL 
 
VALBEREDNING: 
 
JERRY EK, SAMMANKALLANDE                                          NYVAL 
HANS JUNGERFELDT                                                               NYVAL 
BOEL WALLIN                                                                             OMVAL 
 
ROJALES I FEBRIARI 2019 
BENGT KADDIK 
VALBEREDNINGEN 
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