PROTOKOLL
Fört vid
Styrelsemöte med Skandinaviska Klubben
2013-04-16 i Las Palmas.

Närvarande: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Margona Andersson, Svein Eltvik, Stig
Broman, Sonja Eeg samt Anita Andersson.

§ 1 Jens Ole öppnade mötet.
§ 2 Till sekreterare valdes Margona.
§ 3 Dagordning godkändes med tillägg under § 7.
- Skrivelse fr Jan Siljeholm og Birger Kidelius
Og tillæg under § 8
- Bemanning av redaktionen för Palmbladet.
§ 4 Till protokollsjusterare valdes Anita samt Jens Ole
§ 5 Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.
§ 6 Nytt från SKK Nord. Margona meddelade att vi nu avslutat matserveringen med kylskåpsrens då
det kom 65 personer. Dagen efter hade vi städdag och stängde för säsongen
§ 7 Svein ansåg att skrivelser som kommer bör gå via resp. platschef.
Jens Ole kommenterade de svar han skrivit till Jan Siljeholm på hans skrivelse 9 april 2013. (Bilaga
1)
Styrelsen ställer upp på de svar han gett till Jan Siljeholm & Birger Kidelius (brev nr. 1).
Vedr. Brev nr. 2 fra Birger Kidelius henvises till § 9.
Jens Ole kommer att kontakte Jan - som är platschef tom 30 sept. - om han ställer upp under tiden
tjänsten är vakant, han tar även kontakt med Marika ang. exp.frågan.
§ 8 Palmbladet – Ulf Jensen har meddelat sitt intresse att delta i redaktionen för Palmbladet.
Han kommer att ta ansvaret för annonseringarna från SYD.

§ 9 Tove bad om styrelsens beslut i frågan om nytt medlemsregister.
Styrelsen beslutade att inte införa något nytt fn då vi har för lite kännedom och det eksisterande
fungerar bra.
§ 10 Bemanning av exp. och ny platschef, - se §7.
§ 11 Övriga frågor.
Jens Ole har varit i kontakt med vor bank - Banesto - ang kortläsare till 2 nya konti. Vi skall ha
klart detta när vi startar till hösten.
Tove vill att hennes skrivelse av 15 april 2013 vedr. Tillidsposter protokollförs. (Bilaga 2)
Svein framför att styrelsemöten inte bör läggas för tidigt på hösten och sent på våren så att
mesta möjliga ledamöter kan delta.
Anita bad om, att tilbagebetalingen vedr. El Hierro blev gjort hurtigst muligt.
§ 12 Nästa möte -17 oktober 2013 kl. 10:30 i Las Palmas.
§ 13 Mötet avslutas.
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