
       
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  2/3 2015 ,  Första ordinarie möte med nyvalda styrelsemedlemmar. 
Närvarande: Hans Jungefeldt, Claes Murvall, Eva Petersson, Carin Dahlstrand och Leif Dahlstrand 
 
Agenda: 

1. Föregående protokoll 
2. Resan 5-6/3 
3. Befattningsbeskrivningar 
4. Ansvarsområden - rapportering 
5. Val av Regel- och Handicapkommittén 
6. Övriga frågor 
7. Nästa möte 

 
1. Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt gav en kort beskrivning av förra 

mötets protokoll som lades till handlingarna 
2. Vi vet ej exakta starttider ännu för 5-6/3. De som samåker bör koordineras med starttider. De 

som anländer dagen innan bör starta först. Vi tävlar i fyra klasser som modifierats lite för att 
få rätt antal per klass. Hans J. samordnar de här frågorna i samband med att starttider lottas. 
De tider som anges på hemsidan om ankomst 10.15 och första start 10.45 gäller tillsvidare. 
Carin D. Samordnar inköp av andra dagens påse med tillbehör som varje spelare får innan 
start. Carin D. Samordnar även dryck och tilltugg till prisutdelningen dag 2. Hans J. Har 
bokat en sal  på hotellet ,”wedding room”, för prisutdelningen. Carin D försöker att boka i 
restaurangen så att alla får sitta tillsammans. 

3. Leif sammanställer ett första utkast för bef.beskr. för styrelsemedlemmar och övriga 
funktioner samt gör ett ”organisationsschema” som visar styrelse och kommittéer och dess 
medlemmar. Styrelsemedlemmar och funktionärer  skickar in ”sin version” av vad de anser 
ingår i rollen till Leif inom mars månad. 

4. Hans J. Avser att tacka ytterligare fyra klubbmedlemmar vilka bidragit på olika sätt med att 
hjälpa till i klubbens arbete. Eva P. Meddelade att vi fick över ca. 400€ från årsmötet då 
färre deltog än vad som budgeterats för. Hans J. Ansåg att vi avvaktar med att överföra dessa 
pengar till annat behov. Claes M. nämnde att Marknadsföringskommittén tagit fram text till 
en streamer/dekal för att göra reklam för Scandinavian Golf Club i Sverige som kan sättas 
upp i bilen och kanske på andra ställen. Claes frågar efter priser för färdig dekal. 

5. Regel- och Handicapkommittén kommer även ett år framåt att bestå av:   Roland Jansson, 
Torsten Lundberg och Hans Johansson där Roland är sammankallande. Samtliga tre har 
tillfrågats och accepterat uppdraget. 

6. Viss oro har framförts av medlemmar om hur finansiella läget är för La Marquesa Golf 
Club. Vid förfrågan hos Kommunen om saken ansåg man där att Klubben som drivs separat 
bör vara under god kontroll. 

7. Nästa möte hålls 24/3 kl. 10.00 i rummet som används som tävlingssekreteriat. 
Styrelsemedlemmarna kan ge Hans J. Förslag till punkter på agendan senast 15/3, Hans 
skickar sedan ut agendan för mötet några dagar innan den 24/3. 

8. Ordf. avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
 
Leif Dahlstrand                                                          Hans Jungefeldt 
    Sekreterare                                                                 Ordförande                                   


