
 
 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE  I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 
 
Datum: 09.01.2018 
 
Närvarande: Anders Sjölund, Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Kerstin Engerfelt, 
Kjell-Åke Wennerholm, Clas Murvall, Valter Carlsson (revisor/ej styrelsemedlem) 
 
Frånvarande: Pål V Johansen 
 
Agenda: 
 

1. Mötet öppnas. 
 
 a. Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Protokoll från senaste mötet. 
 
 a. Godkändes. 
 
3. Golfresan. 
 
 a. Endast 18 är anmälda i nuläget och klubben har på begäran betalat ett 
     förskott på 1000 euro.  
 
 b. Beslöts att vi undersöker möjligheten att få tillbaks hela/en del av 
     förskottsbetalningen (jfr föreg protokoll) och därefter överväger om 
     resan ska ställas in. 
     Om det inte går att få tillbaks förskottet genomförs resan. 
 
4. Medlemsläget 
 
 a. Clas redovisade medlemsläget/inbetalningar av medlemsavgifter för 2018. 
     12 personer har meddelat att de går ur klubben. 12 medlemmar har ännu 
      inte betalat medlemsavgift. Sannolikt kommer merparten av dessa att    
      lämna klubben. 

 
 b. Beslöts att vi nu börjar ta in medlemmar från medlemskön.  
     Om merparten (enl pkt a ovan) väljer att lämna klubben bedöms att vi 
     kan ta in allla i medlemskön som nya medlemmar.  
 
 c. Beslöts att vi kan acceptera om medlemsantalet överstiger 230 
     med några medlemmar om det skulle behövas för att få in alla som nu 
     står i medlemskön. Slutgiltigt beslut tas när läget klarnar ytterligare 
     under januari/början av februari. 
 
 d. Beslöts att Joachim Myhr (sponsor) ej behöver betala medlemsavgift. 
 
 e. Frågan om väntelista/reservlista pga fler anmälningar till våra tävlingar 
     än vi har platser för och att även medlemmar hamnar på denna 
     lista diskuterades.  



 
     Beslöts att Anders informerar om detta vid kommande    
     måndagstävling samt via Facebook. 
 

5. Sponsorläget 
 
 a. Hans informerade om sponsorläget. Prognosen för klubbens    
     annonsintäkter ser fortfarande bra ut (jfr föreg protokoll). 
 
 
6. Årsmötet 3 mars kl 18 
 
 a. Diskuterades plats för årsmötet. Kerstin undersöker och återkommer. 
 
 
7. Övriga frågor 
 
 Vingården Hacienda del Carche (sponsor) kommer att slås ihop med 
 vingården Casa Eremita (också sponsor). Beslöts att årets vinresa går till 
 Casa Eremita (dvs en vingård istället för två). 
 
8. Nästa möte 
 
 6 februari kl 10.00. 
 
9. Mötet avslutades 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Clas Murvall   Amders Sjölund 
Sekreterare   Ordförande 
 
 

 


