
 
 
              
 
 
 
  
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  29/9 2015 ,  
Närvarande: Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Carin Dahlstrand, Kjell-Åke Wennerholm  och Leif 
Dahlstrand 
 
Agenda: 

1. Föregående protokoll 
2. Marshall – reflektioner/lärdomar 
3. Hösten 2015 Tävlingar, trivsel osv. 
4. Uppvaktning/present Svenska klubben 25 år 
5. Jubileumsfest SGC 25 år 
6. Golfresan 2015 
7. Info om ev. ny sponsor 
8. Ansvarsområden - rapportering 
9. Övriga frågor 
10. Nästa möte 

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

mötets protokoll som lades till handlingarna. Ordf. meddelade att Pascual Jiménez ville 
inleda mötet med några frågor. 
1. Styrelsen fick ta emot de plaketter till de som gjort senaste hole-in-one 
2. De som löser/löst medlemskap i La Marquesa Golf Club kommer att få en fin ”bricka” 

med sitt namn på att fästa på golfbagen. 
3. Pascual meddelade också styrelsen att man måste skärpa kravet på att spelare betalar 

avgiften till Spanska Golfförbundet. Hans J. kommer att ta upp detta måndagen den 5/10 
i samband med prisutdelningen. 

4. Styrelsen uppmanades att återigen påminna medlemmarna och gäster om att inte handla 
bollar ute på banan. De som säljer har inte rätt att göra detta på banan vilket kan 
förhindras genom att vi hjälper till och avstår ifrån att handla. 

2. Marshalluppdraget som Janne Hemmings åtagit sig har nu startat och succesivt skall detta 
kunna snabba upp spelet och även skapa en bättre efterlevnad av de regler som gäller på 
banan. 

3. Höstens aktiviteter består bl.a. av : 
1. 18/10 , Mästarmöte då vi bjuder på tilltugg och dryck vid Hål 2 som tidigare. Carin D. 

ordnar med detta. 



2. 14/12 , serveras pepparkakor och glögg under spelet. Carin D. ombesörjer att frivilliga 
hjälper till med detta 

3. 28/12 kommer vi även i samband med nyåret att bjuda på tilltugg och förfriskningar 
genom Eva P’s försorg 

4. SGC kommer att vara representerade genom ordf. Hans J. vid Club Sueco’s 
jubileumsmiddag och där överlämna en gåva. Leif D. tar fram ett ”gåvobrev” som 
överlämnas vid hyllningstalet. 

5. Carin D. uppdaterade styrelsen om vad jubileumskommittén jobbar med och vissa beslut 
togs av styrelsen med anledning av detta : 
1. Styrelsen bjuder in de gäster som man anser bör vara med i god tid. 
2. Jubileet äger rum den 20/2 2016 
3. Inbjudan till SGC’s medlemmar går ut i slutet av november månad. 
4. Årsmötet hålls efter prisutdelningen den 22/2 – inte samma dag som jubileet 

6. Golfresan planeras för 16-18/3 2016. Leif D. kommer att ta in offerter från 3-4 alternativa 
banor som ligger i området Benidorm-Valencia. Mer information kommer längre fram.  

7. Styrelsen beslutade att acceptera erbjudandet från Knistad GK om att bli sponsor. 
8. Inget övrigt från ansv. omr. kom fram vid höstens första möte. 
9. Nästa möte – efter prisutdelningen måndagen den 19/10. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                          Hans Jungefeldt 
    Sekreterare                                                                 Ordförande                                   


