PROTOKOLL
fört vid
Styrelsemöte
med
SKANDINAVISKA KLUBBEN
i Las Palmas
21 okt 2011.
Närvarande: Ordf. Jens Ole Jespersen,Bo Löfgren,Stig
Broman,Åsmund Riise,Tove Sadolin,Rune Tedblad,Claes Göran
Andreasson samt Margona Andersson.
§1

Ordförande hälsar alla välkomna till säsongens första
styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes efter tillägg på p 6,
beträffande teckningsrätt i bank.

§3

Till mötessekreterare valdes Margona Andersson.

§4

Till protokollsjusterare vales Åsmund Riise samt Stig
Broman.

§5

Protokollen från 25/2 och 25/3 föredrogs och protokollet
från 31/3 2011 lades med godkännande till handlingarna.

§6

Nya organisationen verkar fungera bra.
Ledningsgruppens representanter på Syd har dock
inte kommit ännu.
I stadgarna står att valda representanter bör vistas på
Gran Canaria under tiden oktober - april.
Teckningrätt: Styrelsen bestämmer att klubbens konton
tecknas av Jens Ole Jespersen och Bo Löfgren, två i
förening.

§7

Ekonomi: Tove redogjorde för Resultatrapporten,
,
för tiden
10-10-01 - 11-09-30, för såväl hela
föreningen samt för Las Palmas samt Syd och
dessutom Balansrapporten för tiden 10-10-01 - 11-09-30
för hela föreningen.Resultat och Balansrapporterna är
oreviderade.
Åsmund tog upp frågan om möjligheter att binda
kapital för viss tid för att erhålla bättre ränta.
Airconditionen i Las Palmas diskuterades, den är nu
reparerad och fungerar bra.Vi har fått in ett
förslag/offert för ändring av anläggningen till en kostnad
på drygt 8.000€.
Åsmund vill ha offerten översatt och skall tillsammans
med Stig gå igenom förslaget och ta in alternativa offerter.
Ej aktuellt i nuläget med någon ändring.
Budgeten har behandlats på ett tidigare möte 25 mars
2011 och styrelse godkände förslaget.
Vi budgeterar med ett litet överskott – 520€.
Budget samt tal från föregående år tillsändes styrelsen
och detta material skall anslås på kontoret i Nord och
Syd snarast. Budgeten skall godkännas på höstmötet.
Medlemmarna kan rekvirera materialet via e-mail.Denna
möjlighet skall framgå av hemsidan.

§8

Reklam i Palmbladet och Hemsidan:
På hemsidan finns möjlihgeter att "köpa och sälja" och
detta bör vi fortsätta med.
Beträffande Palmbladet skall vi kanske överväga om vi
kan hitta någon som kan avlasta Karin vad gäller
anonserna och att även justera priserna.
Beträffande aktiviteterna som finns i Palmbladet
oavsett om de står på Syd eller Nords avdelning är de
tillgängliga för alla parter.

§9

Höstmötet: Mötet blir i San Agustin den 21 nov kl

13:30. Vi förlägger styrelsemötet till kl 10:30.
Jens Ole är beredd att leda mötet och han gick också
igenom de punkter som skall tas upp på höstmötet.
§ 10

Hyreskontraktet San Agustin:
Jens Ole har etablerat en kontakt med Monte Rojo, de har
diskuterat förutsättningar för förbättringar i lokalerna
(takläckage o dyl), samt disponering av ytterligare lokaler.
Vi betalar i dag för kontoret och köket, ej för stora salen.
Förhandlingsdelegationen bör bestå av Jens Ole, Bo
Löfgren samt en representant från kontoret i San Agustin.
Målet är att kontraktet skall slutföras innan årsskiftet.

§ 11

Övriga frågor:
Medlemsregistret har diskuterats m h t inkommet förslag.
Styrelsen beslutade att inte gå in i något ytterligare
system.

§ 12

Nästa möte: 21 november kl 10:30.

§ 13

Mötet avslutades.

Margona Andersson
sekr

Justeras: Åsmund Riise

Stig Broman

