
 

Side 1 av 2 
 

 
PROTOKOLL STYREMØTE I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 
 
Datum: 19.11.2019 kl 10 00 
 
Tilstede: Anders Sjölund, Kjell-Åke Wennerholm, Kerstin Engerfelt, Jan Qvillby, Eva 
Petersson, og Pål V Johansen. 
 
Frånvarande: Inger Dickhoff 
 
Agenda: 
 

1. Åpning av møtet 

a. Anders ønsket alle vekommen til dette styremøtet. 

2. Forrige protokoll: 

a. Opplest og godkjent 

3. Vedtak vedrørende fremtidskonvent/fremtidsutviklingen 

a. Mandagsgolfen: 

i. Det blir gjordt et forsøk med dame og herreklasser for å se 
hvordan det vil fungere en tid fremover. 

b. Flere spilleformer: 

i. Når bannen er fullverdig utpå våren 2020 vil det bli forsøkt 
gjennomført flere spilleformer. Typer spilleformer blir bestemt på 
et senere tidspunkt. 

c. Mestermøtet: 

i. Mästermøtet legges til våren i fremtiden. Anders sjekker med La 
Marquesa om vi kan få en spesialpris for de som deltar. 

d. Skagerak Cup: 

i. Matchen mot Eurogolfers spilles til våren 2020, med bankett 
etter spill.  

e. SGC organisasjon: 

i. Det ble bestemt at konkuransekomiteen skal bestå av 3-4 
medlemmer. Følgende er allerede klar: Kjell-Åke, Jerry Eek, 
Inger Eek, Jørgen Engerfelt, Holger Dickhoff og Steffan Ekholm. 

ii. Det skal også rekrutteres en kommitee for prisbordet. Leder av 
gruppen blir kassereren. I tillegg har allerede disse personene 
sagt seg villig til å være med: Salme Fagerholm, Elisabeth 
Wistrand og Tina Nilsson. 

iii. Styret sammen med Kerstin Engerfelt jobber med å finne en 
erstatning for Kerstin. 
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f. Nye medlemmer: 

i. Styret ønsker at nye medlemmer kan ta på seg oppgaver i 
fremtidige. I den forbindelse ønsker styret å invitere nye 
medlemmer til tapas/øl en gang i februar. Inger tar på seg den 
oppgaven 

g. Sponsorer/hjemmesiden: 

i. Styret har allerede bestemt at Matriklen ikke lingre skal trykkes, 
og i den forbindelse blir vår hjemmeside viktig for eksponering av 
virksomheten i SGC. Det er defor besluttet at vi oppretter en 
markedskommitee som knytter til seg ytterlige 2 personer. 
Foreløpig er Jan leder og Lars Göran Olsson som medlem. I 
mellomtiden leter Jan med styret etter et medlem til. 

ii. I tillegg ble Kjell-Åke spurt om å påta seg oppgaven som 
klubbens IT ansvarlig og bidra til utvikling og vedlikehold av 
hjemmesiden. Kjell Åke har bekreftet at hab påtar seg denne 
oppgaven. 

4. Andre saker: 

a. I 2021 fyller SGC 30 år, og Anders foreslo at dette feires grundig med 
Jubileumsgolf lørdag 20.mars 20121 med løpende start, og så en 
skikkelig Jubileums fest på kvelden med inviterte medlemmer, 
sponsorer og andre gjester her i blant  Pasqual og erier av La 
Marquesa banen. Styret bifalt dette forslaget og besluttet at 
Klubbmästering (klubbverten) tar ansvaret og reserverer tid og sted 

5. Neste møte: 

a. 28.01.2010 kl 10.00 i klubbrommet på La Marquesa. 

6. Avsluttet: 

a. Anders avsluttet møtet kl. 11.20 og ønsket alle vel hjem og med ønske 
om en fredelig Julefeiring. 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
Pål V. Johansen   Anders Sjölund 
Sekretær   Formann 


