
 
 
              
 
 
 
 

 
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  12/4 2016,  
Närvarande: Anders Sjölund, Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Kjell-Åke Wennerholm, Carin 
Dahlstrand, Clas Murvall, Leif Dahlstrand. 
 
Agenda: 
 
A. Inledande dialog med Pascual J. : 

a. Arbetet runt hål 11’s green görs för att skapa en vackrare miljö vilket välkomnas. 
b. En gångväg från hål 14’s green direkt till hål 15’s tee kan inte göras då detta är privat 

mark ( medlemmar har väckt detta förslag ) 
c. Styrelsen framförde att högra delen av hål 7 innan palmerna inte har gräs på stora ytor. 

Svaret från Pascual blev att han inte tyckte det var kritiskt – man är då utanför fairway 
och får ta konsekvensen av detta. 

d. Pascual nämnde att focus är främst på att skapa bra greener och fairways varefter man 
jobbar med bunkrar och teen. 

e. Anders S. tackade Pascual för det fina arbete som man lagt ner på banan jämfört med 
tidigare år. 

f. Pascual tillfrågades om han kunde komma 18/4 och informera om det som sker i 
samband med Pro-Am. den 8/5. Förhoppningsvis kan han komma loss och berätta om 
detta. 

 

Ordinarie möte: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
3. Ledamöternas sommarschema 
4. Sommarens golf på La Marquesa – ansvariga. 
5. Val av ny Vice Ordförande för klubben 
6. Revidering av klubbens stadgar – en inledning av processen. 
7. Nästa möte. 
8. Övriga frågor 
9. Avslutning 
 
 



1.   Anders S. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
2.   Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
3.   Hemresa: Hans  26/5, Kjell-Åke 5/5, Clas 22/4, Anders 20/5, Eva 12/5, Leif och Carin 17/4.     
…..Nerresa: Hans skiftet aug-sep., Leif och Carin 4/9, Clas tidigt oktober, Kjell-Åke runt 20/9,     
…..Anders 3/7, Eva runt 15/9. 
4.   GIT öppet för anmälan t.o.m. 2/5 – därefter skriver man upp sig på listan vid klubbhuset. Info 
…..om när GIT tas i bruk igen kommer att annonseras på hemsidan. Bert Walter och Jan Hemmings 
…..har accepterat att sköta sommarens tävlande vilket är mycket uppskattat.  
5.   Leif D. valdes till ny Vice Ordförande då Clas Murvall avsagt sig uppdraget. 
6.   Stadgarna gicks igenom och ett förslag togs fram som kommer att diskuteras igen vid nästa 
…..möte. 
7.  Nästa styrelsemöte hålls den 27/9 2016 kl. 10.00 i klubbhuset. 
8.  En allmän diskussion hölls bl.a. om att inköpa golfbollar med vår logga för priser och att kanske 
….ta fram en flagga med vår logga som kan hissas vid klubbhuset. Mer om detta framöver om det 
….kommer ett beslut om någondera.  
9.  Ordf. avslutade mötet. 
           
             
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                                               Anders Sjölund 
Sekreterare                                                                                         Ordförande   
 
 
             


