
 

 

            

 

 

 

 

Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  

 

 

 

 
Datum:  10/1 2017,  

 

Närvarande: Anders Sjölund, Eva Petersson, Carin Dahlstrand, Kjell-Åke Wennerholm, Hans 

Jungefeldt, Clas Murvall, Leif Dahlstrand och Valter Carlsson som inbjudits till mötet. 

 

 

 

 

Agenda: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

3. Inför årsmötet den 2/3 i Kulturhuset kl. 16.00: 

1. Förtäring 

2. Kallelse/Årsmöteshandlingar 

3. Styrelsens förslag till stadgeändringar 

4. Dagordning för mötet 

5. Verksamhetsplan  

6. Resultat- och balansräkning 

7. Styrelsens förslag till budget för 2017 

8. Verksamhetsberättelse 

9. Ev. övriga frågor knutna till årsmötet 

4. Rapporter 

5. Vårresan 2017 

6. Tävlingsansvarig 

7. Nästa möte. 

8. Övriga frågor 

9. Avslutning 

 
 

 

 



1. Ordföranden öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

3. Årsmötet 2017: 

1. Klubben kommer att bjuda på lättare förtäring vid mötet 

2. Inbjudan/kallelsen kompletteras av Leif D. och anslås på hemsidan/anslagstavlan senast 

16/1. 

3. Styrelsens förslag till stadgeändringar gicks igenom utan anledning till ändringar. 

Underlag för ändringar och nya stadgar kommer att redovisas i årsmöteshandlingarna 

vilka skall finnas på hemsidan senast 15/2. 

4. Dagordningen för årsmötet fastställdes. 

5. Anders S. kompletterar verksamhetsplanen och sänder den sedan till Leif D. 

6. Eva P. redogjorde för Resultat- och Balansräkning vilka godkändes och efter genomgång 

av revisorerna kan dessa tillfogas handlingarna på hemsidan. 

7. Budget 2017 presenterades av Eva P. och godkändes för att sedan ingå i 

årsmöteshandlingarna på hemsidan. 

8. Verksamhetsberättelsen för 2016 kommer att färdigställas av Anders S. och distribueras 

till styrelsen varefter den ingår i årsmöteshandlingarna 

9. Inga övriga frågor. 

4. Inga övriga rapporter 

5. Vårresan har idag 19 anmälda – Ordf. flaggar för att öka antalet under kommande måndagar. 

6. Kjell-Åke meddelade att under 2017 är måndagstävlingen flyttad till två fredagar i december 

då banan är stängd aktuella måndagar(25/12 och 1/1) . Fredagen 22/12 och 29/12 berörs av 

detta. 

7. Nästa möte är planerat till den 31/1 2017 kl.10.00 i klubbhuset.  

8. Den avgift på 5€ som erläggs om man inte betalat sin medlemsavgift innan 31/12 tas ut av 

de som återinträder efter nyåret. Skulle man dock först återinträda efter 4 månader eller 

mera erläggs endast ordinarie medlemsavgift för att bli medlem för resten av året. 

9. Ordföranden avslutade mötet. 

      

 

 

 

Vid protokollet 

 
 

 

Leif Dahlstrand                                                                               Anders Sjölund 

Sekreterare                                                                                         Ordförande   

 

 

             


