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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE  I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 
 
Datum: 24.09.2019 kl 10:00 
 
Närvarande: Anders Sjölund, Jan Qvillby, Eva Petersson, Kerstin Engerfelt, Inger 
Dickhoff og Pål V Johansen. 
 
Frånvarande: Kjell-Åke Wennerholm var med på snapchat 
 
Agenda: 
 

1. Pasqual er invitert: 
a. Informere om bananens status og fremtid- se øvrige spørsmål. 

 
2. Mötet öppnas kl.  
 

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

a. Godkjent 
 

 
4. Rapport fra sommergolfen: 
   

a. Anders informerte fra sommergolfen. Det ble nå vedtatt at medlemmer 
betaler €3 og ikke medlemmer betaler €5 i spilleavgift. 

 
 

5. Rapport fra respektive styremedlemmer: 
  

a. Jan informerte om sponsorer, hvor bl.a Spaniabox har ny eier. 
b. Turneringen med Ermita som sponsor flyttes fra 7/10 til 11/11. 
c. Kerstin informerte om at The Club House holder samme pris – 12€  på 

vår mandagslunsj. 
d. Inger informerte om medlemsliste og kø-liste. Det ble bestemt at de 

som står på kø listen skal få bli fullt medlem, og at vi tar inn nye 
medlemmer frem til nyttår. 

  
6. Konsekvenser og beslutninger angående Kjell-Åke’s fravær: 
  

a. Kjell-Åke var med på snapchat . Endel diskusjoner rundt Skagerak Cup 
og Mestermøtet, Steffan Ekholm tar ansvar. 

b. Det blir 12 spillere og 2 wild card til årets Skagerak Cup. 
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c. 28/10 skal lagene tas ut etter kvalifiseringen og lagene publiseres 
d. Pokal og en flaske Cava til det vinnende laget. 
e. Det er booket til 7 fligter kl. 10.02 den 8/11 og 9/11. 

 
 

7. Innbydelse til Skagerak Cup festen: 
 

a. Endel diskusjoner om sted og priser for festen, slik at nytt møte 
avholdes for dette punket på mandag 30/9 angående Skagerak Cup 
festen. 

 
 8. Pris på festen: 

 
a. € 20 for ikke medlemmer  €10 for medlemmer 

 
9. Utvidet kommitee for festen: 

 
a. Avventer beslutning. 

 
10. Regel kommiteens sammensetning. 

 
a. Torstein Lundberg, Roland Jansson, Hans Johansson og Anders. 

 
11.  Dato for ekstra Årsmøte 

 
a. 18.11.19 

 
12. Dato for neste styremøte: 

 
a. 22.10.2019 

 
13. Øvrige spørsmål: 

 
a. Pasqual informerte: første fem hullene er alt gress dødt, også 

greenene, her trenger en spesialist til å verdsette oppbyggingen. 
b. Diverse arbeider starter neste uke, det blir nye greener på hull 1, 6 og 

7.  
c. Pasqual trur at 18 hull kan bli klar til 22.11.19 med 3 provisoriske 

greener (1,6 og 7) 
d. 15.01.2020 regner med at alt arbeide er ferdig og alle greenene oppe 

og går. 
e. Medlemmer med abbonnement får ekstra tid p.g.a banens tilstand. 
f. Må beregne at prisene går litt opp når banen er ferdig. 
g. 13 hull er klar å spilles på mandag. 
h. Hull 1,2,7 og 8 er helt stengt. 
i. Ofisiell åpning av den nye banen blir i løpet av første uken i mars 2020. 
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j. Opp til 55 spiller kan spille 2x9 hull, og mer enn 55 spiller så blir det kun 
13 hull. 

 
 
 
 
Anders avsluttet møtet og ønsket alle en god sommer. 
 

 
Avsluttet møtet kl. 12.10 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Pål V. Johansen   Anders Sjölund 
Sekretær   Formann 

 


