Referat fra styremøte i Skandinaviske Klubben
22. november 2013 kl.10.30 i San Augustin

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

Sak 1. Jens Ole åpnet møtet og ønsket alle vell møtt.
Sak 2. Ragnhild ble valgt til møtesekretær.
Sak 3. Godkjennelse av dagsordning.
Sak 4. Arne og Stig ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 5. Protokollen fra forrige styremøte godkjent.
Under sak 5 forrige møte ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå instruks og
tittel for plass sjef. Jens Ole informerte at Ulf Jenssen fra SKKsyd har sagt seg villig til å være med i
gruppen i tillegg til de som tidligere er valgt. Saken utsettes til neste styremøte.
Sak 6. Nytt fra SKKnord, Arne orienterte om at det er veldig bra i Las Palmas. Flere nye i kjøkkenet,
positivt aktivitetsmøte mandag den 18. november der mange møtte. Folk får komme med ønsker om
når de vil arbeide. Fullt program de neste tre måneder.
Videre kom Arne inn på at det var noe usikkerhet angående bruken av kortautomaten som nå er i
bruk. Dette avklares med Tove, hun opplyste at 214 medlemmer har betalt i Las Palmas til nå. Forrige
sesong ca.400 totalt, ikke oversikt om hvor mange på denne tiden forrige året.
Sak 7. Nytt fra SKKsyd v/Jens Ole. Svensk uke i tiden 1. til 10. november der klubben av engasjert.
Blant annet ved mosjonsløpet med salg av kanelboller, der all inntekt gikk til organisasjon for
hjemløse. Velkomstfest avholdt på resturante med 75 deltakere, ga ca. 300 euro i overskudd.
Jubileum for Dalahesten der deltok over 70 personer. Klubben bestiller nå en del mat til arrangement
på resturante, synes det er veldig viktig å holde aktiviteten oppe.
Det spilles bridge 4 ganger i uken, dette gir bra overskudd til klubben. Det samme gjelder
vandringene. Den 1. desember holdes loppemarkede på klubben, der medlemmene betaler for et
bord og selger sine egne saker.

Sak 8. Bankkonti i Sverige, jfr. Under sak 12 forrige møte, saken er fortsatt ikke helt i orden. Stig og
Bo arbeider videre med saken og informerer styret.
Styret beslutter at det fra neste sesong skal være kortautomater også for å betale medlemskontigent.
Foreløpig resultat for 2012/213 gjennomgått, og tatt til etterretning. Styrets forslag til budsjett for
2013/214 gjennomgått.
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Sak 9. Høstmøtet 2013, gjennomføring av møtet gjennomgått. Jens Ole viser dagsordning på
overhead, det utdeles derfor ikke papirkopi.

Sak 10. Andre spørsmål. Arne etterlyste et brev som skulle vært sendt fra en person som ikke var
medlem av klubben. Ingen erindret noe om et slikt brev.
Stig kom inn på dette med 25 % av netto overskudd som styret har bestemt at alle som arbeider i
klubben har rett på.

Sak 11. Neste styremøte blir den 16. januar 2014 kl.10.30 i Las Palmas.

Sak 12. Jens Ole avsluttet og takket for møtet.

Ragnhild Ovedie Ingdal
Sekr.

Stig Broman

Arne Bolmqvist

Sign

sign

2

