
Styrelseprotokoll nr 1 – 2014

Tisdagen den 14/1 på La Marquesa

Närvarande: Hans Jungefeldt, Kjell-Åke Wennerholm, Britt-Marie Andersson, Christel Sörensen, 
Ulla Raascho. Clas Murwall,  Eva Petersson ,Lill-Inger Kaddik och Lennart Eriksson (punkt 3)
 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.    Föregående protokoll gicks igenom. 

3.    Rapport gällande marknadsföring av SGC:  Styrelsen beslutade att tillsätta en 
marknadsföringsgrupp bestående av Clas Murvall, Lennart Eriksson och Lisbeth 
Wennerholm. Gruppen ges en totalbudget uppgående till maximalt 2000 euro i enlighet med 
årsmötets beslut. Avrapportering sker löpande vid varje styrelsemöte. Syftet är att uppnå c:a 
225 medlemmar i SGC.

4.    Rapport från mötet med Pasqual:  Resultatet kommer att presenteras på hemsidan.

5.   Vårresan: Vi har varit i kontakt med flera golfbanor men av olika anledningar har det 
inte passat dom eller oss. Vi har fått ett förslag från Galaxy golf som vi kommer att 
utvärdera inom kort, där resmålet är Bonalba.

6.   Vouchers som betalning av sponsorskap:Kerstin och Jörgen Engerfelt skall tillfrågas 
om medverkan i en kommitté som har till uppgift att se hur mycket vouchers vi kan ta emot 
som betalning av sponsorskap, samt ge riktlinjer för prisbordets storlek. Övriga 
kommittémedlemmar är Lill-Inger Kaddik sammankallande, Britt-Marie Andersson samt 
Kjell-Åke Wennerholm.



7.   Förändringar i tävlingsprogrammet. Under hösten kommer en ny tävling att införas, 
Skagerrak cup, kvalificeringen startar under våren innevarande år. Detta medför att det blir 
förändringar i det övriga tävlingsprogrammet vilket Kjell-Åke Wennerholm kommer att 
informera om på hemsidan..

8.  Årsmötet planeras bli den 20:e mars och Christel fick i uppgift att höra med Maritaus 
om ett upplägg liknande föregående år.

Övriga frågor:  Clas stämde av namn  i matrikeln för att i möjligaste mån få fram ett så 
aktuellt underlag som möjligt

Damtävling bokad till söndagen den 9/2 klockan 14.00.

Nästa möte 28/1 2014 kl. 10:00 

Ordförande Vid protokollet

Hans Jungefeldt Lill-Inger Kaddik


