PROTOKOLL

Styrelsemöte för Skandinaviska klubben 24 februari 2012

Närvarande: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Rune Tedblad, Jan Siljeholm, Klas Göran Andreasson,
Svein Eltvik, Stig Broman, Bo Löfgren, Rune Eriksson, Bosse Lindgren(rev.supl), Birger Kidelius,
redaktör för Palmbladet samt Margona Anderson.
§ 1 Ordf. Jens Ole Jespersen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Till sekreterare valdes Margona Andersson.
§ 3 Dagordningen godkändes.
§ 4 Till protokollsjusterare valdes Svein Eltvik och Bo Löfgren.
§ 5 Föregående protokoll från 13 jan 2012 lades efter följande kommentarer med godkännande till
handlingarna.
Bo Löfgren har en kontaktperson på banken, Agneta Ekström, som rekommenderar att vi använder
oss av sparkontoföretag där räntan f.n. är 2 %. Ingen ränta har utgått för 2010 och 2011 med hänsyn
till det låga ränteläget.
Skall vi ha pengarna i Sverige eller Spanien, i Spanien gäller inte ”bankgaranti”. Vi flyttar inte ner
pengar i dagsläget till Spanien. Vi försöker finna en bättre räntelösning. Bo Löfgren och Jens Ole
Jespersen arbetar vidare med ett förslag.
§ 6 Vi gick igenom förberedelserna till årsmötet.
§ 7 Budget 2012/2013 förberedelser.Vi börjar i avdelningarna att lägga budget tillsammans med
aktivitetsledare samt planlägga aktiviteterna för kommande säsong.
Arbetet skall vara slutfört innan mars månads utgång.
§ 8 Palmbladet nästa år.
En blankett för adressändring och mailadress diskuterades att användas i samband med betalning av
medlemsavgiften. Beslutade att fortsätta med 3 nummer/år, i svartvitt.
Fakturering kan göras tillsammans med utskick av Palmbladet till annonsörerna av redaktörerna. De
diskuterar detta med Karin o Krister Gustafsson innan beslut.
Jens Ole och Birger får i uppdrag att justera priserna.
§ 9 Karins lön 780€/mån 1 september – halva maj.
§ 10 och 11 - styrelsens förslag och uttalande på årsmötet, Jens Oles uppdrag.

§ 12 Mas Palomas firar 50 år och SKK syd 35, vissa jubileumsaktiviteter kommer att genomföras.
Karin firar 25 år på klubben den 1 oktober 2012, vi uppmärksammar detta genom att bjuda på kaffe
och tårta.
Margona kollar med Karin om vi kan beställa nya t-shirt.
§ 13 Övriga frågor – Skrivelse från Märta Gunell ang foton på SKK:s hemsida under fotoalbum. Bo
Lindgren uppger att det är ett tidsödande arbete att lägga in och bilderna har inte mycket text.
Bilderna når ett mera informativt syfte om de läggs ut på kanarieliv, med ca 20 bilder och en text om
vad som det handlar om.
Beslutade att tillsätta ett Web råd om vad som skall tas in, bestående av Bo Lindgren, Jens Ole
Jespersen och Elisabeth Kristenson.
Margona informerar Märta om vad som beslutats.
§ 14 Nästa möte – konstituering direkt efter årsmötet och vanligt styrelsemöte den 30 mars 2012 kl.
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