Protokoll vid Höstmöte i San Agustin med Skandinaviska Klubben
2013.11.22
§ 1.
Öppnande
Skandinaviska Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen hälsade de närvarande hjärtligt
välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens Höstmöte 2013 för öppnat.
§ 2.
Val av mötesordförande och sekreterare
Rolf Lindeborg valdes till mötesordförande och Ulf Jensen till mötessekreterare.
§ 3.
Val av två medlemmar att justera mötets protokoll
Att justera dagens protokoll valdes Bo Lundgren och Rune Tedblad
§ 4.
Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning
Att verkställa röstsammanräkningen valdes Bo Lundgren och Rune Eriksson
§ 5.
Röstlängd
Antalet närvarande medlemmar var 73. Det noterades att 24 av dessa var från Las Palmas
och att samtliga närvarande vid höstmötet var medlemmar.
§ 6.
Kallelse
På fråga om höstmötet (stämman) blivit kallad i enlighet med stadgarna besvarades med ja.
§ 7.
Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes i sin helhet utan ändringar.
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§ 8.
Föredragning av föregående mötes protokoll
Klubbens ordförande, Jens-Ole Jespersen, läste upp protokollet från föregående stämma,
vilket lades till handlingarna utan vidare kommentarer.
§ 9.
Styrelsens föredragning
Klubbens vice ordförande, Bo Löfgren, föredrog en lägesbeskrivning och framhöll särskilt att
klubben på kort tid gått igenom en intensiv period där många funktionärer lämnat sina
uppdrag. Omnämndes att platschefen i Las Palmas, Margona Andersson, gått bort. Trots
detta ser styrelsen positivt på framtiden med anledning av tillströmningen av nya
medlemmar och nya funktionärer.
§ 10.
Styrelsens förslag till budget för säsongen 2013/2014
Jens Ole Jespersen föredrog styrelsens förslag till budget för säsongen 2013/2014. Målet är
att undvika underskott och uppnå ett mindre överskott. Budgeten är därför försiktigt
pessimistisk med en återhållsam syn på intäkterna och bibehållna kostnader.
Synpunkter framfördes avseende kostnader och intäkter för medlemstidningen Palmbladet
innebärande att intäkterna budgeterats för lågt. På detta replikerade ordföranden att
intäkterna med stor sannolikhet blir högre på grund av ökad annonsförsäljning. Han
förklarade samtidigt att beställda 1000 exemplar tagit slut men att extra exemplar om 100
eller 200 inte kostar något ytterligare på grund av goda relationer med tryckeriet.
Under posten Lokal investeringar framgick att större anskaffningar av inventarier, bl.a. stolar
och en ny fasadskylt, gjorts.
På fråga vad posten Gestoria står för i budgeten blev svaret: administration av sociala
kostnader.
Den av styrelsen föreslagna budgeten godkändes därefter i sin helhet och utan ändringar.
§ 11.
Motioner
Några motioner hade inte inkommit.
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§ 12.
Övriga frågor
Inga frågor anmäldes.
§ 13.
Mötets avslutande
Mötesordföranden, Rolf Lindeborg, tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
höstmötet 2013.11.22 för avslutat.
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