
         
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  7/4 2015 ,  Tredje ordinarie mötet med nyvalda styrelsemedlemmar. 
Närvarande: Hans Jungefeldt, Clas Murvall, Eva Petersson, Carin Dahlstrand, Ulla Raaschou, Bengt 
Nordin (inbjuden enl. förra mötesprotokollet ) och Leif Dahlstrand 
 
Agenda: 

1. Föregående protokoll 
2. Avstämning med valberedningens ordföranden 

1. Kommande styrelses sammansättning 
2. Sponsorhanteringen 

3. Resan – att tänka på lista 
4. Orgánisationsschema och Befattningsbeskrivningar  forts. 
5. Ansvarsområden - rapportering 
6. Övriga frågor 
7. Nästa möte 

 
Protokoll: 

1. Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt gav en kort beskrivning av förra 
mötets protokoll som lades till handlingarna 

2. En intressant diskussion som gav bra uppslag för hur man skall arbeta för att trygga 
rekryteringen till styrelsen och vilka förändringar i upplägg/arbetsuppgifter som kan göras 
för att få medlemmar att engagera sig i arbetet. Ulla Raaschou  tog på sig att dokumentera 
sponsoruppdraget i ”dataformat” för att lättare kunna få överblick över dess olika 
komponenter. Ulla återkommer om detta på nästa styrelsemöte. Under punkten kom även 
våra stadgar upp där det beslutades att Clas M. och Leif D. skall gå igenom dessa för att 
försäkra oss om att de hålls aktuella.  ( arbetet redovisas för styrelsen under november 
månad ) 

3. Hans J. gick igenom punkterna på sin lista som bl.a. ledde till en diskussion om hur man 
bäst kan försäkra sig om att banan/hotellet inte prioriterar ner SGC och rent av backar ur till 
förmån för mer ”lukrativa” uppdrag ( vilket ju har drabbat oss tidigare ). Ett sätt som 
nämndes var att betala ett såpass stort belopp i förskott att man därigenom får prioritet. Leif 
D. tar listan i beaktan vid kommande bokning. 

4. Senaste versionen av org.schemat spikades efter mindre justeringar. Ett exemplar anslås och 
det läggs även upp på hemsidan av Kjell-Åke Wennerholm. 

5. Claes M. : Lennart Eriksson har avgått ur Marknadsföringskommittén. Clas M. och Lisbeth 
Wennerholm fortsätter med uppdraget. Vi kommer att titta på om reklam via Radio Nordic 
för att få nya medlemmar och annonsörer/sponsorer kan vara realistiskt. Den streamer som 
nu finns för bilen, inte minst i Sverige, är fortfarande inte hämtad av alla !!                           
Carin D. : Festkommittén för 25-årsfirandet är bildad och består av Lisbeth Wennerholm, 
Britt-Marie Andersson, Karin Övgård, Lill-Inger Kaddik och Carin Dahlstrand.  Skaftning 
för måndagstävlingen 13/4 är klar – serveras mellan hål 3 och  hål 6( invid putting green ) 
där man väljer hål efter när man går ut.                                                                                                         
Eva P. : Kvar att kassera in är en annonsör som ännu inte betalat sin faktura.                        
Hans J. : Samlade in styrelsemedlemmarnas ”resplaner” : 

 



 
1. Clas reser hem 17/4 och kommer ner runt 15/10 
2. Leif och Carin reser hem 15/4 och är tillbaka runt 1/10 
3. Ulla reser hem 30/4 och är tillbaka 1/10 
4. Eva  reser hem 7/5 och kommer ner 15/9 
5. Kjell Åke kommer ner 21/9 
6. Hans reser hem 20/5 och kommer ner 1/9 

GIT-arrangemanget från Tävlingsledningen tar uppehåll mellan 22/5 och 7/9. Under den här 
perioden sker spelandet/tävlandet genom kommunikation via anslagstavlan. Leif tD. tittar på 
möjligheten att ta fram ett ”formulär” som kan underlätta att organisera måndagarna från 22/5 till 
7/9. 

6. Nästa möte hålls 6/10 kl. 10.00. 
7. Ordf. avslutade mötet. 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                          Hans Jungefeldt 
    Sekreterare                                                                 Ordförande                                   
 
 


