
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 
 
Datum: 22.01.2019 
 
Närvarande: Anders Sjölund, Eva Pettersson, Kerstin Engerfeldt, Jan Qvillby, Clas 
Murvall 
 
Frånvarande: Kjell-Åke Wennerholm, Pål V Johanssen 
 
Agenda: 
 
1. Mötet öppnas. 
 
 a. Ordförande Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Protokoll från senaste mötet. 
 
 a. Godkändes. 
 
3. Inkomna skrivelser 
 
 a. En skrivelse angående Skagerak Cup har inkommit från Börge 
 Töttrup. Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte då 
 tävlingsledaren/Kjell-Åke deltar. 
 
4. Medlemsläget 
 
 Medlemsansvarig/Clas redogjorde för medlemsläget.  
 C:a 30 medlemmar beräknas lämna klubben. 
  
 Beslöts att: 
 - Erbjuda samtliga medlemmar som idag står i medlemskön att bli 
 medlemmar, dvs 9 stycken. (Hittills under januari har 15 gått med i 
 klubben). 
 - Därefter sker ingen ytterligare intagning av nya medlemmar under 
 2019. 
 - En ny medlemskö upprättas under 2019. 
 - I den kommande Matrikel 2019 behålls namnet på 2 av de nu listade 8 
 hedersmedlemmarna. (De sex som av praktiska skäl stryks har inte varit 
 i kontakt med klubben under de sex senaste åren och det har inte lyckats 
 att komma i kontakt med dem. Beslutet innebär inte att de är  uteslutna 
 ur klubben.) 
 
5. Sponsorsläget 
 
 Sponsorsansvarig/Jan redogjorde för sponsorsläget. En viss minskning
 av antalet sponsorer och annonsörer förutses. 
 
 Beslöts att: 



 - Jan och Clas ges mandat att besluta när det är dags att avsluta
 sponsorsrekryteringen för i år med hänsyn till önskemålet att Matrikeln 
 ska hinna bli klar till kommande årsmöte. 
 
6. Balansrapport 
 
 Kassören/Eva redogjorde för SGC´s balansrapport.  
 Beräknat resultat för 2018 är 428 euro. Styrelsen hade inget att 
 anmärka.  
 Beslöts att föreslå årsmötet att: 
 - Resultatet övergår i ny räkning. 
 
7. Inför årsmötet 
 
 Årsmötet kommer hållas den 2 mars kl 18 på klubben. Klubben 
 subventionerar den efterföljande middagen med 10 euro. 
 
 Verksamhetsplan upprättas av Anders. Övriga styrelsemedlemmar 
 stöttar med att skriva förslag till text för sina verksamhetsområden. 
 
8. Övriga frågor 
 
 Klubbvärdinnan/Kerstin tog upp behovet av ny prisutdelare efter Lill-Inger 
 Kaddik som slutar efter årsmötet. Styrelsen var överens om att det vore 
 önskvärt med två personer som kan dela på uppgiften.  
 Beslöts att: 
 Anders och Eva undersöker möjligheter. 
 
9. Nästa möte 
 
 12/2 kl 10.00 på La Marquesa. 
 
10 Mötet avslutas 
 
 Anders tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Clas Murvall  Anders Sjölund 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 


