Protokoll
fört vid
Styrelsemöte med Skandinaviska Klubben den 16 nov 2012 i San Agustin
Närvarande: Jens Ole Jespersen, Åsmund Riise, Stig Broman, Rune Tedblad, Tove Sadolin, Jan
Siljeholm, Claes Göran Andreasson samt Margona Andersson.
§ 1 Jens Ole hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Till mötessekreterare valdes Margona Andersson.
§ 3 Dagordningen godkändes.
§ 4 Till protokollsjusterare valdes Stig Broman och Åsmund Riise.
§ 5 Föregående protokoll godkändes med korrigering av att det skall stå Bosse Lindgren och inte
Löfgren under punkten planerad träff.
§ 6 Nytt från SKK nord – Margona, allt går enligt planerna
Vi försöker att ordna gemensamma utflykter på torsdagar. Höstmöte och årsmöte hålls på
fredagar
§ 7 Nytt från SKK Syd – Jan följer schemat, m a a Mas Palomas 50 +.
Tove informerade om att 1.100 personer deltog i löpningen.Det har varit en nordisk
konstförening som haft utställning i kongresspaviljongen med 120 utställare.
Skk har varit profilerad m a a 50 års jubileum –stor succe.
Internationell bridgeturnering kommer att gå av stapeln i februari 2013 i Mas Palomas.
Jens Ole informerade om att Monte Rojo ej accepterar 600 € i hyreskontrakt.
Kontraktsfrågan diskuterades. Jens Ole fick i uppdrag att förhandla om ventilations – och
fönsterkostnaderna. Angeläget att avtalet kommer till stånd.
§ 8 Tove och Jens Ole informerade om klubbens ekonomi, m a a överskottet bör vi investera i det
vi har behov av. Vi budgeterar normalt i mars och korrigerar i oktober pga nytillkomna utgifter.
§ 9 Höstmötet 16 nov 2012 –materialet har skickats ut och kommer även att visas på overhead.
Margona kommer att vara ordförande på mötet.
§ 10 Övriga frågor –Ständiga medlemmar, skall vi ta in nya?
Tove informerade om att vi tidigare behövde likvida medel men så är inte fallet idag, inget behov
av nya. Beträffande festen måste det vara upp till var och en att träffas och betala sin egen fest,
belastar ej klubbens ekonomi. Jens Ole föreslog en utflykt för de pengar som finns insamlade av

Medlemmarna, han åtog sig att komma med förslag, ev 8 eller 9 februari, vi bör kolla att det inte
sammanfaller med något i karnevalen.
Rune Tedblad tog upp ang dataklubben. Han anser att det skulle kunna vara en del i klubbens
verksamhet. <de sammanträder 5 ggr/år, onsdagar och diskuterar nyheter inom dataområdet.
De betalar 1 €/sammankomst och har ca 35 medlemmar.
Vi jobbar vidare med frågan.
Stig tog upp ang elförbrukningen i Las Palmas, vad beror det på ??Vad kostar AC, vi får siffror från
Tove.
§ 11 Nästa möte 11 jan kl 10:00
§ 12 Mötet avslutades.

Vid protokollet

Margona Andersson.

