PROTOKOLL
STYRELSEMMÖTE FÖR SKANDINAVISKA KLUBBEN 30 mars 2012
Närvarande: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin,Rune Tedblad,Jan
Siljeholm,Klas Göran Andreasson,Stig Broman,Bo Löfgren,Rune Eriksson samt
Margona Andersson.
§ 1 Ordf. Jens Ole Jespersen hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§ 2

Till sekreterare valdes Margona Andersson.

§ 3

Dagordningen godkändes.

§ 4

Till protokollsjusterare valdes Stig Broman och Bo Löfgren.

§ 5

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 6

Nytt från SKK Nord - Margona informerade om att endast ett fåtal
aktiviteter kvarstår, säsongen går mot sitt slut. Lyckad och bra säsong,
stor anslutning.
§ 7

Nytt från SKK Syd - Jan upplever en bra kontakt samt att vi fått
mycket nya medlemmar.Kontoret stänger 5 april 2012.
Rune Tedblad upplever gemytlig stämning i klubben.
Bo Löfgren anser det viktigt att ta vara på nya medlemmar, det brukar
vara upp - och nedgång under 7 årsperioder.
§ 8

Ekonomi - Tove redogjorde för resultatrapporten som visade goda
resultat.

§ 9

Genomförde budgetplaneringen för 2012/2013 för Skk Nord,Syd
samt den gemensamma. Årets överskott pekar på runt 550€ .
Ordf. arbetsuppgifter diskuterades och att medlemmarna även bör
ha kännedom om detta.

§ 10 Hemsidan - Jens Ole sköter den säsongen ut. I fortsättningen skall
de olika aktivitetsledarna kunna underhålla sidan med sina

resultat.
§ 11 Datum för höstmötet fastställdes till 16 nov 2012, kl 13:30 i San Agustín.
Styrelsemöte före.
Årsmöte i Las Palmas 22 februari 2013 kl. 13.30.

§ 12 Maspalomas +50.Stig informerade om en invigning på Syd och i
anlutning till detta en sammankomst med boule och minigolf
tillsammans Skk Syd och Nord.
§ 13 Övriga frågor - ordningsregler - inga cyklar på kontoret,hundar i
matsalen.
Ny matta i expeditionen - Bo Löfgren håller i detta med
mattläggaren.
Han föreslog också någon form av "klubbmästare" som tar hand
om nya medlemmar,gäster, ser till att lokalerna fungerar mm.
Det bör vara platschefens uppgift att utse dessa personer.
Inkommen skrivelse från Åsa Kidelius ang bemötande av nya
tilltänkta medlemmar. Jens Ole skickar henne ett svar.
Skrivelse från Alf Moregård ang Klubben 50 år. Vi arbetar vidare
med detta, tar vara på det som hänt Maspalomas + 50.
Karin har en begäran om autogiromedgivande för att betala
avgiften till ägarföreningen. Jens Ole meddelar Karin.
Jens Ole informerar om att förhandlingar ang kontraktet med
Monte Rojo pågår.Jobbar på ett 10 årsavtal och 550€/månad.
§ 14 Nästa möte 19 oktober 2012 kl 10:00
§ 15 Mötet avslutas och Jens Ole tackar Tove för hennes insatser när
hon hädanefter inte längre tillhör styrelsen.
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