
 

 

              

 

 

 

 

 

 

Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  

 
Datum:  15/9 2016,  

Närvarande: Anders Sjölund, Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Carin Dahlstrand och Leif 

Dahlstrand. 

 

Agenda: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

3. Flaggor med SGCs logga 

4. Vårresan 

5. Sponsorläget 

6. Samarbetsavtal Haninge Strands Golfklubb 

7. Tävlingssäsongen 

8. Medlemssituationen 

9. Ekonomi 

10. Klubbmästaren 

11. Ny slope och Tees 

12. Revidering av klubbens stadgar. 

13. Nästa möte. 

14. Övriga frågor 

15. Avslutning 

 

1. Ordföranden öppnande mötet och hälsade alla välkomna ner igen. 

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

3. Fyra flaggor med SGCs logga har inköpts till en total kostnad av 288€ och kommer att vaja 

för vinden runt klubbhuset. Två nya skyltar vid tee på två hål samt 4 flaggor gör att SGCs 

närvaro på La Marquesa nu är mycket tydlig. 

4. Vårresan 2017 går till La Serena Golf den 30’e mars till 1’sta april 2017. Mer information 

kommer att anslås på tavlan och på hemsidan. Vi har bokat för 60 spelande deltagare. 

5. Tres Corona har utgått som sponsor för SGC samtidigt som Hacienda del Carche & Casa de 

la Ermita är ny sponsor. Den senare kommer redan 3/10( två gånger per år ) att står för 

vinprovning efter måndagstävlingen och bidraga med priser för närmast flagg under 

säsongen.  Mötet beslutade att Hans J. skulle uppvakta Konsum för att se om intresse finns 

hos dem att bli ny sponsor till oss. Betr. Annonsörer fastslogs att målet för dessa är att 50% 



betalas kontant och 50% i vouchers.  

6. Ett samarbetsavtal som vänklubb har tecknats med Haninge Strands Golklubb som ger våra 

medlemmar möjlighet att spela på denna banan till halv greenfee och rabatt för trolleyhyra. 

Målet är att HSGK hjälper till att skapa intresse hos sina medlemmar att komma ner och 

prova på golfspel hos oss för att den vägen sedan några väljer att bli medlemmar i SGC. 

7. Tävlingssäsongens första Shotgun-start blir 19/9. Sommarens tävlingar har fungerat perfekt 

och vi tackar framförallt Jan Hemmings och Bert Walter för fina insatser. Vid nästa 

styrelsemöte skall frågan om mer varierande tävlingsformer diskuteras. 

8. Det finns en oro i styrelsen för att nyrekrytering av norska och danska medlemmar är trög. 

För att bättre förstå situationen avser styrelsen att bjuda in våra norska och danska 

medlemmar till en öppen diskussion omkring vad som kan göras för att öka antalet 

medlemmar från Norge och Danmark. 

9. Eva P. påtalade att budgetarbetet snart bör inledas – frågan behandlas vid nästa möte då 

styrelsen är fulltalig. 

10. Carin D. hade inget speciellt förutom att Restaurangen meddelat att man ville förenkla 

betalningen på måndagar. Ett förslag där en person per bord samlar in pengarna från övriga 

vid bordet och betalar sedan hela bordets kostnad kommer att diskuteras med ledningen. 

11. Banan kommer att slopas om och bl.a. utslag på hål 18 kommer att flyttas fram. Anders S. 

förslog att tävlingskommittén kontaktar Pascual för att framföra SGCs synpunkter för att 

skapa en bra korrelation mellan aktuell placering av utslag och ny slope. 

12. Det tidigare förslaget till stadgeändringar som tagits fram kommer att ligga till grund för vad 

som läggs fram på kommande årsmöte och i samband med kallelsen till detsamma 

presenteras på hemsidan tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. 

13. Kommande möten är planerade till 6/10, 27/10, 15/11 och 9/12 alla kl. 10.00 i klubbhuset. 

14. Inga övriga frågor. 

15. Mötets avslutades av ordföranden. 

      

 

 

 

Vid protokollet 

 
 

 

Leif Dahlstrand                                                                               Anders Sjölund 

Sekreterare                                                                                         Ordförande   

 

 

             


