PROTOKOLL
Höstmöte , Skandinaviska Klubben
Fredag 16 november 2012.
SKK-Syds lokaler , San Agustin
50 närvarande medlemmar.
& 1

Ordföranden öppnar stämman.

SKK:s ordförande Jens Ole Jespersen hälsade alla välkomna till detta höstmöte
och förklarade mötet öppnat.
& 2

Val av mötesordförande och sekreterare.

Till mötesordförande valdes Margona Andersson och till sekreterare Ove
Hägglund.
& 3

Val av två medlemmar att justera protokollet.

Valdes Rune Hedblad och Klas-Göran Andreasson.
& 4

Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning

Valdes Stig Broman och Åsmund Riise.
& 5

Justering av röstlängden – räkning av antalet närvarande medl.

Rapporterades 50 närvarande medlemmar av rösträknarna.
& 6

Fråga om stämman blivit stadgeenligt kallad.

Godkändes.
& 7

Godkännande av dagordning

Godkändes
& 8

Föredragning av protokollet från föregående stämma.

Protokollet från höstmötet 21/11-2011 upplästes av Margona Andersson.

& 9

Styrelsens föredragning.

Jens Ole Jespersen omtalade att verksamheten kommit väl igång i Las Palmas.
I San Agustin har 50-års jubileet – Maspalomas 50 år – dominerat med många
aktiviteter där SKK-syd och svenska kyrkan bjudit på skilda program.
120 konstnärer kommer att ha utställning i Meloneras och nästa år i februari
blir det en internationell bridgeturnering i Maspalomas.
Styrelsen jobbar med att utveckla fler gemensamma program för nord och syd.
& 10

Godkännande av styrelsens budgetförslag för säsongen 2012/2013.

Jens Ole Jespersen presenterade budgetförslaget, som arbetas fram av
aktivitetsledarna under mars månad.Medlemsstatistik visar att klubben under
2011/2012 uppnådde 731 medlemmar,en ökning som gett ökade intäkter och
bidragit till ett positivt resultat.
Budgeten godkändes enhälligt.
& 11

Medlemmarnas motioner.

Inga motioner fanns att behandla.
& 12

Övriga frågor.

Anita Boström önskade att få in i Palmbladet ett lokalt telefonnummer till
ambulans,som ger snabbare åtgärd än att ringa 112. Birger Kidelius undersöker.
Hon ansåg också att den nya Dalahästen som avtäckts borde få förgyllda kronor
&13

Stämman avslutas.

Mötesordföranden Margona Andersson tackade alla för visat intresse och
förklarade höstmötet för avslutat
San Agustin 2012-11-20
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