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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE  I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 
 
Datum: 25.09.2018 kl 11:00 
 
Närvarande: Anders Sjölund, Jan Qvillby, Eva Petersson, Kerstin Engerfelt, Kjell-
Åke Wennerholm og Pål V Johansen 
 
Frånvarande: Clas Murvall 
 
Agenda: 
 

1. Mötet öppnas. 
 
 a. Anders åpnet møtet og ønsket alle velkommen 
 
2. Protokoll fra siste møtetet i mars: 
 
 a. Godkjent 
 
3. Rapporter fra ledermøter: 
  

a. Kjell-Åke minnet om spilleprogrmmet videre fremover i 2018, samt at 
lunchen nå koster €12. 

b. Skagerak cup spilles som vanlig Sverige mot Norge, Danmark, 
Finnland og Island og dato er 9 og 10 november 2018. 

c. Kerstin sjekker opp om 5 årsjubilee for Skagerak cup. 
d. Jan informerte om sponsorer og neste turnering den 01.10.18 er det 

Nordica Golf som er sponsor – ingen spill av Bo Einarsson, men 
ønsker en buggie for å følge spillet. 

e. Ønsker at Super Value setter en varighet på sine vouchers. 
 
4. Prinsipper for Facebook siden: 
  

a. For å bli medlem av SGC sin Facebook gruppe må man ha tilknytning 
til SGC og ikke bli anbefalt av venner, med andre ord må personer 
søke om medlemskap selv. 

  
5. Ekstra årsmøtet: 

 
a. Dato for ekstra årsmøtet er satt til 26.11.18 
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6. Sponsor og kommitee treff den 23.11.18: 
 

a. Jan sender beskjed til våre sponsorer og kommiteèr om spill og middag.  
b. Jan skal møte med mulig ny sponsor. 

 
 
7. Bestille nye glas: 
 

a. 120 glass med logo bestilt. 
 

8. Neste styremøte: 
 

a. 06.11.18 
 

9. Møte med Pascual: 
  

a. Meget interessant møte med Pasqual hvor han informerte om tilstand på 
banen og turneringer. 

b. Han utleverte en liste over vedlikeholds og oppgraderingsarbeide fra 
2014-2018. 

c. Han oppfordret våre medlemmer og ellers andre utlandske spillerer å 
spille på de offisielle spanske turneringene. Det hadde vært fint om flere 
medlemmer kunne spille 3-4 turneringer i året. 

d. Pasqual minnet igjen om å ikke kjøpe ”lake balls” fra de som selger på 
banen. Kjøp heller i pro-shoppen. 

e. Et ønske fra styret om å sette markeringen for tee stedet på hull 11 med 
synlig – dette skulle han ordne med. 

f. Minnet Pascual om lang bane, men han refererte til variasjon med 
plassering av tee klosser i henhold til offisielle standarder mellom hvit-gul-
blå og rød tee. 

 
 
Avsluttet møtet kl. 12:20 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Pål V. Johansen   Anders Sjölund 
Sekretær   Formann 

 


