
Styrelseprotokoll nr 7 - 2013
Onsdagen den 27/11 på La Marquesa

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

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.    Föregående protokoll gicks igenom. 

3.    Vårresan:  Vi beslutade att speldagarna blir den 6:e och 7:e mars. Prisnivån ska ligga 
runt 350 EUR för 2 personer och 2 dagar. Resmålet återkommer vi till på nyåret.

4.    Prisbordet: Det har inkommit önskemål om ett ”snyggare” prisbord inte bara vouchers 
utan kanske kläder och lite andra föremål. Kerstin och Jörgen ska få prispengar så de klarar 
att handla priser året ut och fram till april månads utgång.

5.   Marknadsföring: Angående annons i Svensk Golf har fortfarande inte Hans fått något 
svar på. Vikingposten är inte ovilliga att sätta in ett reportage om Skandinaviska Klubben 
mot att vi betalar för en annons i tidningen.

6.    Sponsring: Britt-Marie meddelade att sponsorpengarna var en bra inkomst för klubben. 
Vi beslutade också att Sponsorgolfen ska byta namn till Sponsor och Kommittegolfen. De 
som blir inbjudna är styrelsemedlemmarna, de som aktivt jobba inom klubben, sista 
president och sponsorerna. Angående betalning av sponsringen skickar Eva en räkning med 
betalningsvillkor 30 dagar netto , har inte pengarna kommit in under den tiden skickas en 
påminnelse.



7.    Ekonomin: Eva rapporterade att det ekonomiska resultatet var bättre än budget. Vi har 
dock inte fått fakturan för GIT systemet.

8.   Klubbmästaren:  meddelade att allt var på spår. Under den tiden som Christel inte är 
på plats så är ersättare bestämd.

9.    Tävlingsansvarig: rapporterade att högtalaranläggningen var på plats. Vi beslutade 
också  att tävlingssäsongen skall vara årsvis.

10.  Medlemsansvarig: Det beslutades att Clas är vice ordförande, matrikelansvarig och 
medlem i marknadsgruppen. De personer som vet med sig att det står fel i matrikeln ska 
kontakta Clas, e-mail adressen finns på SGC:s hemsida.

Övriga frågor: Vi beslutade att reseersättning utgår vid längre resor i styrelsearbetet enligt 
RSV:s normer.

Hans har lämnat in papper till Rojales kommun angående sponsring.

Nästa möte 14/1 2014 kl. 10:00 

Ordförande Vid protokollet

Hans Jungefeldt Lill-Inger Kaddik


