
 
 
              
 
 
 
 

 
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  2/2 2016,  
Närvarande: Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Kjell-Åke Wennerholm, Carin Dahlstrand, Lisbeth 
Wennerholm , Clas Murvall och Leif Dahlstrand ( endast i inledningen av mötet ) 
 
Agenda: 

1. Föregående protokoll 
2. Årsmötet 
3. 25-årsfesten 
4. Marknadsföring 2016 
5. Avstämning läget matrikel 
6. Ny startavgift 
7. Medlemsutvecklingen 
8. Övriga frågor 
9. Nästa möte 

 
1. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
2. Leif saknar verksamhetsberättelsen till årsmöteshandlingarna från tävlingsledaren samt 
    Budget 2016. Eva och Kjell- Åke mailar Leif snarast. Årsmöteshandlingar kommer ej att tryckas 
upp i pappersform. Alla får själva  ”hämta hem” sina handlingar från nätet. Carin får i uppdrag att 
införskaffa  
    avtackningsblommor.      
3. Avstämning inför det stora kalaset. Carin meddelar att ”partypinglorna” har full koll. 
4. Lisbeth föredrog ett förslag till Markandplan för SGC. 
    Styrelsen beslutar att: 
    - avsätta 2000€ i budget 2016 för marknadsföring. 
    - uppmuntra damer med ett högre hcp att utveckla sin golf tex. ett träningspaket, med vår pro. 
Styrelsen återkommer med ett förslag efter årsmötet till damsektionen. 
    - klubben bör ta emot 30 –35 nya medlemmar under 2016. Bakgrunden till beslutet bygger på 
statistik från 2014 då 40 nya medlemmar har löst medlemskap , 27 har gått ur klubben  = 
      ett netto +13. Under 2015 har 32 nya medlemmar löst medlemsavgift och 27 har gått ur = ett 
netto på + 5. 
5. Alla annonser är klara. Matrikeln kommer att bli klar till årsmötet. 
6. Styrelsen beslutar att höja avgiften för tävlingar till 5€ för medlemmar och till 8€ för gäster f.o.m. 
första tävlingen i mars. Höjningen görs för att vara solidarisk med Club Sueco som höjer sin avgift 



till 5€ för         
    medlemmar och till 8€ för gäster. Club Sueco står inför en rad investeringar och avgifter för GIT 
och SGC anser att medlemsavgiften kan vara kvar oförändrad i och med detta. 
7. Redovisad under punkt 4. 
8.  Riktlinjer för anslutning av sponsorer och annonsörer: 
      Dessa diskuterades och kommer att utvecklas av Hans till nästa ordinarie styrelsemöte.    
     Hög ljudvolym i restaurangen: 
     Kjell-Åke har återigen pratat med ägaren David ang. problemet med dålig akustik. David har 
lovat att göra en test i första delen av restaurangen. 
9. Nästa möte är den 22/2 då den nya styrelsen ska konstituera sig direkt efter avslutat årsmöte, 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                                               Hans Jungefeldt 
Sekreterare                                                                                          Ordförande   
(protokoll fört av Lisbeth W. större delen av mötet)                                                                                                  
 
 
             


