
 

 

              

 

 

 

 

 

 

Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  

 

 

 

 
Datum:  15/11 2016,  

 

Närvarande: Anders Sjölund, Clas Murvall, Eva Petersson, Carin Dahlstrand, Kjell-Åke 

Wennerholm, Hans Jungefeldt och Leif Dahlstrand samt Lisbeth Wennerholm som inbjudits för att 

föredraga Marknadskommitténs plan för 2017. 

 

 

 

 

Agenda: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

3. Inkomna skrivelser 

4. Information från Pasqual Jimenez 

5. Årsmötet 2017 

6. Medlemssituationen 

7. Ekonomi – Budget 2017 

8. Klubbmästare – ers.. för 5/12 

9. Tävlingsprogram 

10. Sponsorläget 

11. Marknadsföringen 

12. Nästa möte. 

13. Övriga frågor 

14. Avslutning 

 

1. Ordföranden öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

3. Styrelsen har tagit emot en skrivelse från Stig Petersson vilken stöds av ett flertal 

medlemmar där man föreslår en omslopning av banan för att få ett spel-hcp för våra spelare 



som är mer korrekt än idag då kort bana inte ger relevant spel-hcp. Styrelsen har även fått ett 

förslag från Kjell-Åke Wennerholm med samma mål men där lösningen bygger på att 

Scandivaian Golf Club skulle ha egna teemarkeringar vilka sätts ut måndagar (även 

onsdagar för Club Sueco). Dessa markeringar skulle följa gul platta +- 100m för att ge rätt 

banlängd i förhållande till slopad gult utslag. Styrelsen beslutade att inleda en diskussion 

med Pasqual om hur han såg på Kjell-Åkes förslag vilket skulle lösa vårt problem och 

undvika kostnader för La Marquesa när det gäller att slopa om banan. 

4. Pasqual informerade om att: 

1. Betr. Kjell-Åkes tidigare fråga till Pasqual om det finns avtal mellan La Marquesa och 

andra klubbar om reducerad greenfee när man som gäst spelar på deras bana och är 

medlem i La Marquesa Golf Club återkommer Pasqual med mer information om detta. 

2. Pasqual besvarade förslaget om att vi skulle ha egna teemarkeringar med att han inte 

tyckte det var bra bl.a. beroende på att då skulle andra nationer som spelar på banan 

kunna kräva samma sak. Diskussionen avslutades med att Pasqual sade att han skulle 

sträva framöver för att varje måndag och onsdag ge oss lång bana. Styrelsen beslutade i 

och med det beskedet från Pasqual att tillsvidare avsluta dialogen om ändrad slope/egna 

teemarkeringar. 

5. Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 23/2 2017 klockan 16.00. Plats kommer att 

meddelas senare och handlingarna för mötet kommer som förra året endast att finnas på 

hemsidan 

6. Medlemssituationen: 

1. Vi har nu nått ett så pass stort medlemsantal att frågan kom upp hur många vi kan 

hantera på tävling och i restaurangen.  

2. Vi har fått 34 nya medlemmar i år ( 12 under hösten ). Vi tappar ca. 25-30 medlemmar 

under ett år. 

3. Totalt är vi nu 234 medlemmar. 

4. Styrelsen beslutade om att vi kan ta emot max 126 startande på måndagstävlingen och 

att vi totalt kan ta emot 240 medlemmar för att alla skall ha en chans att spela och att 

restaurangen kan ta emot oss + de gäster vi har. 

5. Vidare beslutades att vi inför att medlemsavgiften för nästkommande år skall betalas in 

senast den 31/12. Senare betalning betraktas som återinträde i klubben och kostar 5€ + 

medlemsavgiften. 

6. Kjell-Åke tar fram lämplig mjukvara för ett medlemsregister. 

7. Eva delgav styrelsen ett förslag till budget för 2017 med nollresultat – styrelsens förslag till 

budget kommer att fastställas vi nästa möte. 

8. Lisbeth Wennerholm erbjöd sig att hålla i matbeställning&bordsplacering den 5/12 då Carin 

är hemma i Sverige. 

9. Ett axplock ur tävlingskalandern berättar följande: 

1. 2/1 spelas det scramble 

2. 30/3-31/3 spelar vi på La Serena (Vårresan) 

3. 10/4 blir det Irish Greensome 

4. Övrigt – Restaurangen är stängd 26/12 , besked om var vi äter istället meddelas när vi 

närmar oss dagen för tävlingen. 

10. Sponsorläget: 

1. Vi tappar troligen tre sponsorer och räknar med att få in två nya. 

2. När det gäller annonsörer tappar vi troligen sex stycken och räknar inte i dagsläget med 

att få några nya. 

3. Hans nämnde att han anar en trend där kanske SGC blir mindre intressanta ”på 

marknaden” än vi var tidigare vilket självfallet på sikt kan komma att påverka vår 

ekonomi. 

11. Marknadsläget – Lisbeth Wennerholm : 

1. Lisbeth gick igenom medlemsläget tillsammans med Claes – redovisat under punkt 6. 



2. Vidare fick styrelsen ett förslag till marknadsaktiviteter för 2017 vilket efter två 

justeringar godkändes och detsamma skall rymmas inom 1000€.  

12. Nästa möte är planerat till den 1/12 kl.10.00 i klubbhuset. Styrelsen möts även 10/1 2017 

samma tid och plats. 

13. Inga övriga frågor 

14. Ordföranden avslutade mötet. 

      

 

 

 

Vid protokollet 

 
 

 

Leif Dahlstrand                                                                               Anders Sjölund 

Sekreterare                                                                                         Ordförande   

 

 

             


