
 
 
 

Årsmötesprotokoll 2020 
Scandinavian  Golf Club 

Torsdag den 12 mars 2020 kl. 16.00, Marquesa Golf Club, Quesada 
 
 

1. Ordförande Anders Sjölund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Mötets stadgeenliga utlysning godkändes. 
3. Föredragningslistan godkändes. 
4. Staffan Ekholm valdes till mötesordförande. 
5. Till sekreterare för mötet valdes Clas Murvall. 
6. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Lena Feldt och Barbro Garneij. 
7. Justering av röstlängd: Mötet enades om att genomföra röstlängdsjustering vid behov. 
8. Föreningens kassör, Eva Pettersson, presenterade kortfattat bakgrunden till  

verksamhetsårets resultat på 215 euro. Föreningens resultat- och balansräkning för 2019 
har framlagts i årsmöteshandlingarna. 
Detsamma gäller verksamhetsberättelsen som genomgicks kortfattat av ordf, Anders 
Sjölund. I samband med denna redovisning avtackades Kjell-Åke Wennerholm för sina 7 
års fantastiskt fina insatser som tävlingsledare. 

9. Då ingen av årets revisorer fanns på plats, lästes revisionsberättelsen och godkändes. 
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
11. Inga motioner från medlemmarna fanns att behandla. 
12. Inga propositioner från styrelsen fanns att behandla. 
13. Föreningens ordförande, Anders Sjölund, anmälde att frågan om kommittéernas 

sammansättning ännu inte hanterats, men att den kommer att tas upp av styrelsen i god tid 
innan nuvarande kommittémedlemmar avgår senare i vår.  

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs. 
Prisbordets storlek på 7000 euro/verksamhetsår var särskilt uppe för synpunkter, men 
mötet hade inget att anföra och tyckte att nuvarande ekonomiska omfattning på prisbordet 
är bra. 

15. Till ordförande för ett år, verksamhetsåret 2020 valdes Anders Sjölund. 
16. Valberedningen presenterade sina förslag till styrelseledamöter som valdes 

- Eva Pettersson – kassör   Omval 2 år 
- Jan Qvillby – sponsoransvarig   Omval 2 år 
- Holger Dieckhoff – tävlingsansvarig  Nyval 2 år 
- Pål V Johansen – sekreterare   1 år kvar 
- Inger Dieckhoff – medlemsansvarig  1 år kvar 
- Kerstin Engerfelt – klubbmästare  1 år kvar 

17. Till revisorer på ett år valdes Stefan Gälman och Tore Pettersson. 



    
 
 
18. Till valberedning valdes Jerry Ek, sammankallande, Hans Jungefeldt och 

Boel Wallin. 
På fråga från mötesordförande om det fanns något ytterligare att ta upp på mötet anmälde 
Roland Jansson att regelkommittén sitter kvar under vårsäsongen, men avgår därefter. 

19. Mötet avtackade Jörgen Engerfelt för hans stora insatser under det gångna året, som varit 
särskilt svårhanterat till följd av bland annat ombyggnaden av banan och införandet av ett 
nytt handicapsystem. 

20. Mötesordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Efter mötet delade avgående tävlingsledare, Kjell-Åke Wennerholm, ut medaljer till årets 
klubbmästare: 
- Vinnare i herrklassen 75 år från förra året: Christer Johnsson 
- Vinnare i herrklassen 65 år: Pål V Johansen 
- Vinnare i herrklassen 70 år: Mats Carlsson 
- Vinnare i herrklassen 75 år: Ulf Wallin 
- Vinnare i klubbmästerskap herrar: Mats Carlsson 
- Vinnare i klubbmästerskap damer: Gunvor Carlsson 
 
Därpå intogs tapas och ett glas vin på La Marquesa Golf Club 
 
 
Mötesordförande:  Vid protokollet: 
 
…………………………..  …………………………… 
Staffan Ekholm  Clas Murvall 
 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
…………………………… ……………………………. 
Lena Fält   Barbro Garneij 
 
 

 
 
 
 


