Referat fra styremøte i Skandinaviske Klubben
17.oktober 2013, kl.10.30 i Las Palmas.

Tilstede på møtet: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Stig Broman, Bo Løfgren, Svein Kåre Eltvik, Sonja
Eeg, Arne Blomqvist, Berit Lines, Ragnhild Ovedie Ingdal.

Sak 1. Jens Ole åpnet møte.
Sak 2. Til møtesekretær ble valgt Ragnhild.
Sak 3. Program for møte godkjent.
Sak 4. Til å underskrive protokollen ble valgt Berit og Svein Kåre.
Sak 5. Protokollen fra forrige styremøte godkjent,
Arne hadde spørsmål angående § 7, skriv som må gå om plass sjefen.
Styret finner at tiden er inne for å ta en gjennomgang både når det gjelder instruks og tittel for
plass sjef. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av: Jens Ole, Svein Kåre og Arne samt et
medlem fra SKK syd. De kommer med sitt forslag til neste styremøte.
Sak 6. Nytt fra SKK Nord ved Arne.
-

Det er avholdt aktivitetsmøte
Personalspørsmålet ser ut til å ordne seg
Fint tradisjonelt program for sesongen
Forholdsvis lite medlemmer som er kommet til nå, ca. 145 som har betalt.
Styret har besluttet at Arne fungerer som plass sjef for Las Palmas denne sesongen.

Sak 7. Nytt fra SKK Syd. ved Jens Ole
- Styret bestemte 1.april at kontoret i sør skulle åpne 1. mandag i oktober – iår den 7.oktober.
- Som reaktion på dette har forskjellige personer og grupper i syd sendt e-post til styret enten
via Jens Ole eller kontoret i Las Palmas. Det dreier sig om følgende: Sam Perman, Marika
Kidelius, Anita Andersson, Ove og Soli Andersson, Ledelsesgruppen i syd, Herrenes og
damenes matlagning og Tirsdagsgruppene . På nær Sam Perman har alle meddelt, at de ikke
mere vil være med i klubben fremover.
- Jens Ole informerede om det meget positive medlemsmøte holdt , mandag 14. oktober, hvor
45 medlemmer deltok.
Sak 8. Økonomi.
Tove delte ut en foreløpig resultatrapport for tiden 1.oktober 2012 til 30.september 2013.
-

Styret tar rapporten til etterretning.

-

Terminal for kortleser er klar til bruk, men kun til betaling for aktiviteter.

Sak 9. Høstmøte den 22.november 2013 i SA.
- I foråret ble (buttom up) utarbeidet forslag til budsjett for 2013/2014. Med diverse
korrigeringer legger styret fram forslag til budsjett for høstmøte. Forslaget viser overskudd
på 550 euro.
- Budsjettforslag for hele foreningen samlet fremlegges på høstmøte.
Sak 10. Palmbladet.
- Jens Ole som redaktør ba om styret sin vurdering av form og innhold av bladet. Styret har
ingen innsigelser mot form eller innhold slik det framkommer i siste nummer.
Sak 11. Klubbens hjemmeside.
- Styret vurderer den til å fungere bra, vedlikeholdes og oppdateres som tidligere.
Sak 12. Andre spørsmål.
- Arne tok opp spørsmål om prisen på klubbskjortene, prisen satt til 20 euro. Styret mener
skjortene er god reklame for klubben og beslutter at skjortene skal selges for 15 euro.
- Arne spurte videre om det gamle lydannlegget, hva gjør vi med det. Jens Ole vil ta seg av det.
-

Stig orienterte om kontoer som klubben har i Sverige, og hva som må til for å overføre
pengene til Spania. Han har ordnet med dette i sommer, og saken er nå i orden.

-

Jens Ole orienterte om brev fra Ove Anderson angående valgberedning.

-

Aktivitetsgruppa for Las Palmas har bestemt at folk kan sette inn syklene sine på Karins
kontor. Ulike meninger i styret om dette
Svein Kåre vil ta opp spørsmålet igjen på neste aktivitetsmøte.

Sak 13. Neste styremøte blir 22.november 2013 kl.10.30 i San Augustin.
Sak 14. Møte avsluttes.
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