
 
 
              
 
 
 
 

 
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  22/3 2016,  
Närvarande: Anders Sjölund, Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Kjell-Åke Wennerholm, Carin 
Dahlstrand, Clas Murvall, Leif Dahlstrand samt Valter Karlsson. 
 
Agenda: 
 
A. Inledande dialog med Pascual J. : 

a. Anders S. informerade om att SGC köpte 1206 greenfee förra året vilket kan bli upp 
emot 1500 i år. 

b. Caddie master måste vara på plats en timma innan start – har varit sen ibland. 
c. Det påtalades att fönster finns i toan för herrar vid 9’ans tee men ej för damer – Pascual 

tittar på detta. 
d. Den nya tee som byggts vid hål 18 blir ord. Damtee – under 2017 flyttas gul tee fram till 

nuv. damtee. 
e. Fortsatt lång bana 2’a och 4’e måndagen i månaden 
f. Den 8/5 arrangeras årets Pro-Am där man för 110€ kan deltaga som en av 66 spelare 

vilka får chansen att spela med 22 Pron. För en slant av 4000€ kan man få spela med top 
tre av de Pron vilka engagerats, där som vanligt Miguel Jiménez ingår. 

g. Pascual J. nämnde att 67 medlemmar i SGC nu är med i Spanska Federationen – en 
mycket positiv förändring för inte minst La Marquesa Golf Club. 

h. En namnbricka som visar medlemskap i La Marquesa Golf Club kommer att delas ut till 
de av oss som ännu inte fått någon ( vid måndagens in-checkning ). 

B. Presentation av marknadsföringsplanen av Lisbeth Wennerholm och Jan Qvillby: 
a. Vi var 207 medlemmar 1/1 i år. Det tillkom 40 under 2014 och 32 under 2015 – trots 

avgång har en mindre ökning ägt rum båda åren. I år har 10 nya medlemmar tillkommit. 
b. Idag har vi ca. 15 aktiviteter för att informera om oss och rekrytera nya medlemmar av 

vilka några är: 
i. Egna medlemmar rekryterar nya via vänner etc. 

ii. Tröjor säljs/lottas ut 
iii. Visitkort lämnas av medlemmar och finns bl.a. hos sponsorer/annonsörer 
iv. Radioreklam ( Radio Nova ) 

c. Aktiviteter under 2016: 
i. Radioreklam och annonsering i Vikingposten vilket totalt kostar ca. 1600€ 

 



Ordinarie möte: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
3. Vårresan 2017 
4. Reflektioner med anledning av punkt B ovan 
5. Fastställande av budget för 2016 
6. Nästa styrelsemöte 
7. Övriga frågor 
8. Avslutning 
 
 
1.   Anders S. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
2.   Föregående protokoll gicks igenom, där Hans J. informerade om att vi väljer i år att enbart  
      kontakta Knista Golf&Country Club när det gäller vänklubbar. 
      Golfskola i höst för höghandikappare planeras där man betalar hälften själv och SGC  
      resten – Hcp/Antal slag som ger tillgång till detta erbjudande kommer att meddelas senare.  
      Hans nämnde att Pascual var inte intresserad av att vi lät våra sponsorer få viss reklam i  
      klubbhuset. 
3.   Vårresan 2017 kommer att arrangeras av byrå/sponsor där följande förutsättningar gäller: 
 Datum blir 30-31/3 ( torsdag-Fredag ) 
 Tidigare starttider än 2016 
4.    a.  Utlottning av priser bör införas lite oftare.  

b.  Utbytesspel diskuteras med damkommitten ( Anders S. ).  
c.  Förslag på årsmötet om att införa sällskapsgolf på måndagarna i form av en 9-hålsrunda 
diskuterades. Enligt Kjell-Åke är det endast genomförbart när antalet startande möjliggör en 
tillräckligt stor lucka mellan Boll 1     och framförvarande boll som bör gå från hål 7 eller 
hål 8. 
d.  Under dagens möte kontaktade Lisbeth och Anders Pascual J. och fick ett pris på att 
abonnera på 2 tee-skyltar under två år till en kostnad av 300€ per år. Styrelsen beslutade att 
resterande marknadsmedel tas till detta. 

5.   Budget för 2016 fastställdes till att resultera i -1500€,  utan höjning av startavgiften.  
6.   Nästa möte är planerat till 12/4 kl. 10.00 
7.   Övriga frågor: 

a.  Tidigare beslut om Ombudsmän, där Stig Petersson och Tore Malm ställde upp , kommer 
inte att löpa vidare. Istället kommer SGC att genomföra en enkät minst en gång per år för att 
ge alla medlemmar en chans att tycka till.  Nästa enkät kommer hösten 2016. 
b.  Anders S. tackade alla närvarande för det förträffliga arbetet som utförs på frivilligbasis. 

8.  Anders S. förklarade mötet för avslutat.  
           
             
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                                               Anders Sjölund 
Sekreterare                                                                                         Ordförande   
 



 
             


