
 
 
              
 
 
 
 

 
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  14/01 2016,  
Närvarande: Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Ulla Raaschou, Carin Dahlstrand, Leif Dahlstrand och 
Clas Murvall 
 
Agenda: 

1. Mötets öppnande 
2. Föregående protokoll 
3. Träff med Pascual Jiménez 
4. Avstämning annons/sponsorläget 
5. Riktlinjer för Sponsorer/Annonsörer 
6. Medlemsutvecklingen 
7. Vårresan 
8. 25-årsfesten 
9. Årsmötet 
10. Övriga frågor 
11. Nästa möte 

 
1. Ordf. öppnade mötet 
2. Föregående protokoll gicks igenom och inget fanns att ta upp. 
3. Information från Pascual J. : 

1. Muren etc. som byggs vid puttinggreen skall bli en plats med en staty för att hedra 
ett helgon. 

2. Träd kommer att planteras på kullen vid 10’e hålet. Totalt kommer 575 träd att 
planteras på golfbanan 

3. Provisoriska greener framöver när bevattningen byggs om. Arbetet tar 2-3 veckor. 
4. Februari startar vi 09.00 
5. Tavlor kommer att köpas in för att lista de spelare som gjort hole-in-one på banan. 

Detta blir istället för de individuella ”priser” som delas ut för HIO idag. 
6. La Marquesa Match Play ( max 64 spelare ) är öppen för alla.  Lägsta spelhandicap 

är 26 ( har man över detta spelar man på 26 ). Avgiften är 30€ ( alla får pris ) och den 
skall vara slutspelad senast 25/4.  

4. Läget är bättre än väntat då vi på senare tid fått några tillskott av sponsorer/annonsörer 
så det kan bli bättre än föregående år. 

5. Hans J. tar fram förslag till riktlinjer för hantering av Sponsorer och Annonsörer. 



6. Clas Murvalls bedömning är att 21 medlemmar troligen lämnat oss och att f.n. 10 st inte 
ännu betalt medlemsavgiften. Samtidigt har vi fått ett trettital nya medlemmar så 
utvecklingen är positiv. 

7. Inget nytt att rapportera om Vårresan. 
8. Ca. 100 är anmälda till 25-årsfesten av vilka drygt 70 har betalt. 
9. Kallelse och Valberedningens förslag för Årsmötet anslås på tavlan och läggs upp på 

hemsidan.  
10. Övr. frågor: 

1. Spel från plattor andra och fjärde måndagen i månaden har skapat diskussioner och 
klart är att många inte tycker att det är så bra. Styrelsen räknar med att det kommer 
upp på Årsmötet. 

2. Styrelsens bidrag till Årsberättelsen för Årsmötet inlämnas till Sekr. senast 31/1 2015 
( Ordf. , Damsekt. , Tävl.verksamheten, Klubbmästeriet, Sponsorsverksamheten, 
Ekonomi och Medl.utveckl. ) som Wordfil. 

11. Nästa möte  blir tisdagen den 2/2 2016 kl. 14.00 
 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                          Hans Jungefeldt 
    Sekreterare                                                                 Ordförande                
 
 
             


