PROTOKOLL
Höstmöte – Skandinaviska Klubben
Måndag 21 november 2011.
SSK – Syds lokaler i San Agustin
77 närvarande medlemmar.

§1

Öppnande.

Styrelsens ordförande Jens Ole Jespersen öppnade mötet och hälsade alla
välkomna till detta höstmöte.
§2

Val av mötesordförande och sekreterare.

Valdes Jens Ole Jespersen till mötesordförande och Ove Hägglund till
sekreterare.
§3

Val av justerare för protokollet.

Valdes Sam Perman och Klas-Göran Andreasson.
§4

Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning

Valdes Sam Perman och Klas-Göran Andreasson.
§5

Justering av röstlängden.

Anmäldes av rösträknarna 77 närvarande medlemmar.
§6

Fråga om stämman blivit stadgeenligt kallad.

Godkändes.Annons har funnits i Palmbladet nummer 1 samt anslag på resp.
kontors anslagstavlor sedan 4 november 2011.
§7

Godkännande av dagordning.

Godkändes.

§8

Föredragning av protokollet från föregående stämma.

Protokollet från årsstämman 2011-02-25 upplästes av Ove Hägglund.
§9

Styrelsens föredragning.

Styrelsens ordf. Jens Ole Jespersen inledde med att beröra vårens årsstämma
som lett till flera skrivelser från medlemmar och där styrelsen varit överens om
att fortsätta som en förening och att söka samarbete mellan avdelningarna.
Det nya verksamhetsåret har startat bra med god medlemsinströmning -+20%och med många aktiviteter och frivilliga i arbetet.På hemsidan som alla kan läsa
finns de olika arrangemangen som ordnas i Las Palmas resp. San Agustin för
medlemmarna att kunna bevista.Havets festbord som ordnades i Las Palmas
lockade många liksom välkomstfesterna och Spansk afton i San Agustin.
§ 10

Godkännande av styrelsens budgetförslag för 2011-2012.

Jens Ole Jespersen föredrog budgeten som arbetats igenom under våren i både
Las Palmas och San Agustin med de aktivitetsansvariga.Årets budget pekar på
ett överskott på 520 euro.Fler medlemmar och många aktiviteter ger ett bra
resultat.
Budgeten godkändes enhälligt.
§ 11

Medlemmars motioner.

Inga motioner inkommit.
§ 12

Övriga frågor.

--Tove Sadolin meddelade att hon som konsekvens av revisor Hans Sjölunds
påpekande att hon inte kunde svara både för kassan som bokföringen lämnade
tjänsten på expeditionen i San Agustin.Styrelsen var uppmärksam på problemet
innan anställning av Tove S. och hade på möte 27/2-2009 accepterat det tillägg
Tove S hade föreslagit för att minska risken för svindlerier.
Jan Siljeholm tackade för hennes mångåriga insats och meddelade att Sonja
Siljeholm bemannar expeditionen tills vidare.
--Ställdes fråga om årsmötet i Las Palmas kan ordnas i en större lokal än
klubblokalen.

--Förhandling med Monte Rojo om lokalerna i San Agustin påbörjas efter deras
årsmöte 26/11.Vårt kontrakt går ut 2013.Förhandlare blir Jens Ole Jespersen,
Bo Löfgren, Sverker Liljedahl, Jan Siljeholm.
§ 13

Stämman avslutas

Ordföranden Jens Ole Jespersen gladde sig att så många kommit idag ,tackade
för visat intresse och förklarade höstmötet för avslutat.
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