Årsmöte den 25 februari 2017
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Skandinaviska klubben på Gran Canaria.

§ 1. Klubbens ordförande öppnar mötet.
§ 2. Till mötesordförande väljs Lars Ehnbom samt till mötessekreterare Karin Flood.
§ 3. Till justeringsmän väljs Marianne Arvidsson samt Margaretha Eriksson.
§ 4. Till rösträknare väljs Marianne Arvidsson samt Margaretha Eriksson.
§ 5. Röstlängden presenteras. 116 närvarande medlemmar samt 1 fullmakt, total röstlängd 117.
§ 6. Mötet har sammankallats stadgeenligt.
§ 7. Dagordningen godkännes.
§ 8. Protokoll från föregående höststämma föredras av Lars Ehnbom i valda delar. Höststämman
godkände att en förenklad årsredovisning görs för verksamhetsåret 2015/ 2016. Skälen härtill anges
i protokollet för nämnda höststämma.
§ 9. För att möjliggöra en förenklad årsredovisning för 2015/16 har Christer Blom och Kjell
Hansson arbetat med att bringa ordning i den stora mängden efterlämnade, osorterade, icke
bokförda transaktioner. Allt är nu bokfört dock icke uppdelat på olika projekt. Klubbens
bankkonton har kontrollerats och befunnits säkerställda för 2015/16.
Stig Broman föredrar valda delar av verksamhetsberättelsen.
Synpunkter och frågor uppkommer från medlemmar om vad som försiggått på nuvarande styrelsens
möten. Hårda diskussioner och olika uppfattningar om sakförhållanden har förekommit, men enligt
flera styrelsemedlemmar är allt nu utrett. Styrelsen har på grund av arbetsbördan företagit en
omorganisation i både San Augustin och Las Palmas. Den platsansvariges uppgifter har delats i två
delar, administration och aktivitetsansvar. Lösningen för detta ser lite olika ut i SA och LP. Peter
Fernström är ekonomiansvarig för hela klubben. Klubbens ordförande Peter Fernström påtalar
vikten av att det som sägs på styrelsemöten stannar där. Besluten kan alla medlemmar läsa om i
styrelseprotokollen, som kommer att läggas ut på hemsidan.
§ 10. Revisionsberättelsen läses upp.
§ 11. Balans- och resultaträkning fastställes.
§ 12. Årsstämman beviljar styrelsen för 2015/16 ansvarsfrihet.
§ 13. Avgifter för kommande verksamhetsår 2017/2018 fastställes till 35 € för helårsavgift samt 20
€ för korttidsmedlemmar, 2 månader, samt 10 € för korttidsmedlemmar, 1 månad.
Portokostnad för Palmbladet till hemlandet ska vara 25 €. Hyra för förvaringsfack ska vara 18 € för

litet, 21 € för mellanstort och 24 € för stort förvaringsfack. Depositionsavgift ska vara 48 €.
Kostnader för att hyra lokalen i LP ska vara
För medlemmar( ej kommersiellt bruk)
1-10 pers
3 €/timme
11-30 pers
6 €/timme
31-50 pers
9 €/timme
51-70 pers
12 €/timme
För ideella verksamheter
1-10 pers
6 €/timme
11-30 pers
12 €/ timme
31-50 pers
18 €/timme
51-70 pers
24 €/ timme
För kommersiella verksamheter
1-10 pers
10 €/timme
11-30 pers
18 €/timme
31-50 pers
24 €/timme
51-70 pers
30 €/timme
§ 14. Diskussioner om totalramen för arvoden inom klubben. Förslag om att genom enkät ta reda på
medlemmarnas preferenser och ett förslag om att utreda arvodesfrågan framöver. Fasta arvoden är
skattepliktiga. Två förslag ställs mot varandra. Styrelsens förslag om en totalram på 8 000 € och ett
motförslag på 10 000 €.
Styrelsens förslag får 26 röster
Motförslaget får 70 röster.
Totalramen för arvoden för verksamhetsåret 2017/18 beslöts således till 10 000 €.
§ 15. Valberedningens förslag till policy för sitt arbete godkändes. Britta Mollberg redogjorde för
valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017/18.
§ 16. Samtliga av valberedningens förslag till styrelseledamöter och funktionärer godkändes av
årsmötet. Två vakanser fanns i valberedningens förslag. Dessa vakanser fylldes genom förslag från
medlemmarna och dessa två personer valdes in av årsstämman.
Styrelsen för verksamhetsåret 2017/18 består således av
Ordförande
Peter Fernström
vald till 2018
Styrelseledamöter
Björn Olofsson
vald till 2018
Thomas Bauer
vald till 2019
Solweig Lansgård
vald till 2018
Margaretha Kristoffersson vald till 2018
Bernhard Karli
vald till 2019
Styrelsesuppleanter
Thomas Nilsson
vald till 2018
Kjell Hansson
vald till 2018
Inger Hansson
vald till 2019
Tore Eriksson
vald till 2019
Revisorer
Lars Gisaeus
vald till 2018
Anne Gro Bauer-Nilsen
vald till 2019
Revisorssuppleanter
Åsa Schwartz
vald till 2018
Kerstin Andersson
vald till 2019

Under denna paragraf riktas kritik mot att sittande styrelse kallat icke valda styrelsemedlemmar att
närvara vid styrelsens strategidag.
Valberedningen behöver ersättas med två personer. Stefan Nordlund (LP) omväljs.
En representant från SA behövs för att komplettera valberedningen och det
beslutas, att den personen ska utses och väljas vid det kommande höstmötet 2017.
§ 17. Ordförande Peter Fernström berättar om innevarande verksamhetsår. Antalet medlemmar är
relativt konstant. Två styrelsemedlemmar arbetar med stadgeändringar. Omorganisation har skett,
se § 9 i detta protokoll. Styrelseprotokollen ska framöver läggas in på klubbens hemsida liksom
uppgifter om vem som ingår i styrelsen. Det ekonomiska resultatet ser bra ut så här långt.
§ 18. Inga inlämnade motioner.
§ 19. Beslut om att antalet utgivningar per år av Palmbladet ska diskuteras i styrelsen och
föreläggas höstmötet 2017 för beslut.
Karin Bertilsson avtackar med blommor Stig Broman och Ulf Jensen för deras insatser.
§ 20. Stämman avslutas.
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