Protokoll från Höstmöte med Skandinaviska Klubben måndagen den
24 november 2014.
§1
Öppnande av höstmötet
Skandinaviska Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen hälsade de närvarande välkomna och
förklarade höstmötet för öppnat.
§2
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Lars Ehnbom. Till mötessekreterare valdes Ulf Jensen.
§3
Val av protokolljusterare
Att justera mötets protokoll valdes Marianne Frigren och Elisabeth Kristensson.
§4
Val av rösträknare
Att verkställa röstsammanräkningen vid eventuell omröstning valdes Marianne Frigren och
Elisabeth Kristensson.
§5
Röstlängd och röstberättigade
Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 58.
§6
Fråga om höstmötets stadgeenliga sammankallande
Kallelse till stämma ska enligt stadgarna ske senast 21 dagar före stämmans genomförande.
Kallelsen till höstmötet publicerades i Palmbladet nr 1 2014 vilket utkom den 2 oktober
2014.
§7
Godkännande av dagordning
Utdelat förslag till dagordning för höstmötet föredrogs och godkändes utan ändringar eller
tillägg.

§8
Föredragning av protokollet från föregående stämma
Mötessekreteraren, Ulf Jensen, läste upp föregående stämmas protokoll från Årsmötet den
28 februari 2014 vilket därefter godkändes och lades till handlingarna.
§9
Styrelsens föredragning
Skandinaviska Klubbens vice ordförande, Bo Löfgren, redogjorde för styrelsens
lägesbeskrivning och konstaterade en positiv stämning i styrelsearbetet samt att aktiviteten i
klubben ökat. Vidare en fortsatt trevlig gemenskap medlemmarna emellan och i förhållandet
till utomstående. Bo Löfgren framhöll vidare att styrelsen kände stort ansvar för klubbens
ekonomi. Nästa år fyller Skandinaviska Klubben 50 år vilket är en stor händelse för
medlemmarna och verksamheten.
§ 10
Godkännande av styrelsens budgetförslag för säsongen 2014/2015
Klubbordföranden, Jens Ole Jespersen, redogjorde för styrelsens förslag till budget enligt
bilaga 1. Budgeten är konstruerad enligt metoden ”bottom up” vilket innebär att
medlemmarnas önskemål och efterfrågan ligger till grund för styrelsens förslag till budget.
Resultaträkningen ska visa ett nollresultat. Det innebär att överskott ska användas till
investeringar. Exempel på sådana investeringar är förbättringar av lokalerna eller
nyanskaffning av inventarier och ny teknik.
Johannes Norrby framhöll att det enbart står nettosiffror i budgeten och undrade hur stor
omsättning brutto är i klubben. På detta svarade Jens Ole Jespersen att omsättningen av
verksamheten brutto uppgår till omkring 70.000 euro.
Johannes Norrby ställde fråga om kvaliteten på vinet som utgjorde vinsterna vid bridgespel.
Jens Ole Jespersen replikerade att vinnare ska kunna välja vin samt att ambitionen var att
höja kvaliteten på vinerna och att detta skulle meddelas den som köper in vinet till bridgen.
Därefter tillstyrkte höstmötet styrelsens förslag till budget.
§ 11
Medlemmarnas motioner
Några motioner hade inte inkommit.

§ 12
Övriga frågor
Marianne Frigren framhöll att det varit dålig stämning bland medlemmar i San Agustin pga
underliggande konflikter som det inte pratas öppet om. Med anledning av detta föreslog
Marianne att en grupp skulle tillsättas för att analysera problematiken.
Lars Ehnbom framhöll att det är för få som utför det dagliga arbetet på klubben i San
Agustin. Vidare att aktivitetsvärdinnan blivit ersatt.
Jens Ole Jespersen konstaterade att det behövs fler för att sköta verksamheten i San Agustin
och att han som klubbens ordförande har ansvaret för detta. Det uppstår spänningar och
konflikter i en verksamhet som saknar resurser. Den ananlys som kan göras ska utgå från
våra resurser och hur vi kan öka antalet engagerade.
Elisabeth Kristensson ifrågasatte att någon vill arbeta i en miljö som har konflikter.
Jens Ole Jespersen informerade att Sickan och Rolf Lindeborg lämnat uppdragen som
aktivitetsvärdinna respektive platschef i San Agustin bl.a. på grund av arbetsbelastningen
och att Rolf Lindeborg fortsätter med vissa andra uppdrag.
Ulf Jensen ansåg att förslaget att tillsätta en analysgrupp var motiverat om syftet var att lösa
bemanningsfrågan utifrån vilken verksamhet man vill bedriva framöver, inte att gräva i
gammalt groll.
Christer Blom upplyste att frågan om tillsättandet av en analysgrupp bara gällde Syd och att
höstmötet enligt stadgarna inte var behörigt att fatta beslut.
Lars Ehnbom tog upp problem vid aktiviteter som måste ställas in. Bristfälliga e-mejladresser
och inaktuella telefonnummer omöjliggör en snabb och effektiv information till berörda
deltagare. Vidare att en ny blankett ska användas för att samla in nya personuppgifter och
passnummer i enlighet med spansk lagstiftning.
Karin Bertilsson informerade om vårens resor till La Palma och berättade om resplaner m.m.
Det finns flera intressanta platser att besöka på La Palma som exempelvis tobaksodling,
odling av silkesmaskar och observatoriet om vädret tillåter. Klubben arrangerar två resor till
La Palma under mars månad om det finns tillräckligt med deltagare till båda.

§ 13
Höstmötet avslutas
Mötesordföranden Lars Ehnbom tackade deltagarna och förklarade Höstmötet avslutat.
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