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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE  I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 
 
Datum: 09.04.2019 kl 10:00 
 
Närvarande: Anders Sjölund, Jan Qvillby, Eva Petersson, Kerstin Engerfelt, Kjell-
Åke Wennerholm, Inger Dickhoff og Pål V Johansen. 
 
I tillegg var Lisbeth Wennerholm og informerte om neste Skagerak Cup m.m. 
 
Frånvarande: Ingen 
 
Agenda: 
 

1. Mötet öppnas. 
 

a. Anders åpnet møtet og ønsket alle velkommen 
 
2. Forrige protokoll: 
  

a. Godkjent 
 

 
3. Informasjonstavlen’s vedlikehold og utforming 
  

a. Ønsker mer tydelig informasjon, f.eks om sponsorer. Informative 
bilder. Styret vil se nærmere på dette til høsten. 
 

 
4. Skagerak Cup med middag: 
  

a. I tillegg var Lisbeth Wennerholm og informerte om tanker rundt 
arrangement til neste Skagerak Cup, forslag til hvordan fest 
arrangementet skal være, og forlag til sted for festlighetene etter; - 
meget godt jobbet. SGC står for arrangementet i år.  

  
5. Ny budgetprosess: 
  

a. Styret diskuterte forskjellige bruk av midler, f.eks til uforutsette 
utgifter,mat på banen under felles arrangement etc. 

b. Vedtak om intern justering av budsjettet. 
 

6. Tilstedeværelse av styremedlemmer i løpet av sommer sesongen: 
a. Fraværende i følgende periode: 

i. Anders;  12/6 – 19/6 
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ii. Pål; 3/5 – 10/6 og 28/6 – 23/9 
iii. Jan;  30/4 – 17/9 
iv. Kjell-Åke;  3/5 – 19/9 
v. Eva;  14/5 – 15/9 
vi. Kersti; 10/5 – 16/8 

 
7. Fremtidens SGC: 

 
a. Anders orienterte og ga styret et tilbakeblikk på utviklingen i SGC, og man 

kan se en tendens til konkurranse fra andre baner og lokale golfklubber. Det 
ble lagt frem mulighet for andre spilleformer, f.eks stableford, lagspill. 

b. Man er enig i at samholdet er fint i SGC og det er et meget viktig element og 
at det er viktig med felles lunsj/middag etter spill. 

 
8. Medlemssituasjonen: 

 
a. Inger informerte og det er nå plass til å ta inn kø-medlemmer. 

 
9. Øvrige spørsmål: 

 
a. Lisbeth foreslo å fortsette med regel informasjon; f.eks en gang i 

måneden. 
b. Neste møte satt til 23.09.19 

 
Anders avsluttet møtet og ønsket alle en god sommer. 
 

 
Avsluttet møtet kl. 11.20 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Pål V. Johansen   Anders Sjölund 
Sekretær   Formann 

 


