Referat fra styremøte i Skandinaviske klubben
16.januar 2014 kl.10.30 i Las Palmas

Tilstede på møtet: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Bo Løfgren, Svein Kåre Eltvik, Sonja Eeg, Rune Tedblad, Arne
Blomqvist, Stefan Nordlund, Britta Molberg, Rune Eriksson, Rolf Lindeborg, Ragnhild Ovedie Ingdal.
Sak 1. Jens Ole åpnet møtet og ønsket alle vel møtt.
Sak 2. Ragnhild ble valgt til møtesekretær.
Sak 3. Dagsordning ble godkjent.
Sak 4. Sonja og Svein Kåre ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 5. Protokollen fra forrige styremøte godkjent.
Jens Ole orienterte om arbeidsgruppen som ble nedsatt for å se på instruks og tittel for plassjef, se under sak
5 i møte den 17.oktober 2013. Arbeidsgruppen har, av forskjellige grunne, ikke funnet å igangsette dette
arbeidet nå. Etter noe diskusjon enighet om at arbeidsgruppen tar fatt på oppgaven etter årsmøtet, og legger
frem sitt forslag på styremøte til høsten.
Sak 6. Nytt fra SkkNord ved Arne. Arne har i brev til styret orientert om at de flytter hjem til Sverige for godt fra april
i år. Han foreslår ovenfor styret at Stefan Nordlund overtar ansvaret for kjøkkendelen fra 1.februar. Videre
foreslår Arne at Christer Blom tar over som plassjef fra 1.april. De arbeider sammen denne tiden slik at Arne
får satt han inn i arbeidsoppgavene.
Styret vedtar: Stefan Nordlund overtar ansvaret for kjøkkendelen i klubblokalene i Las Palmas fra 1.februar
2014.
Christer Blom overtar som plassjef i Las Palmas fra 1.april 2014.
Videre orienterte Arne om at arbeidet går bra og at det er en positiv og god stemning i klubben, mange nye
medlemmer, ca.20 flere enn på samme tid i fjord. God oppslutning på alle arrangement, og mange nye som
stiller opp og arbeider. Så langt noe mindre overskudd enn budsjettert. Jens Ole viste oversikt over
medlemsutviklingen. Positiv og fin utvikling, alt tatt i betraktning, både i nord og sør.
Sak 7. Nytt fra SkkSyd ved Rolf. Rolf hadde som første post gladmelding: Vi har på nytt fått inn gleden i gruppen vår,
positiv utvikling og dette gjelder også medlemstallet. De er igang med at starte facebookside. De skal starte
opp med egen bowlinggruppe. Arbeider med å få til nærmere samarbeide med forskjellige foretninger i
området, skal blant annet ha moteoppvisning på klubben.
Sak 8. Bankkonto i Sverige. Bo orienterte om at det ikke er noe nytt, de arbeider fortsatt med saken.
Sak 9. Økonomi 2013-2014. Tove orienterte og la fram resultatrapport pr. 31. december 2013. Styret tar rapporten
til etterretning.
Sak 10. Årsmøtet:
10 a. Årsresultat 2012-2013, Tove orienterte og viste at regnskapet kommer ut med et overskudd på 764
euro. Hun ba om at det ikke tas i bruk flere kortautomater før vi har mer erfaring med dem vi allerede
benytter. Styrer tar dette til etterretning.
10 b. Det er ikke innkommet forslag til behandling på årsmøte.

10 c. Britta, leder i valgstyret, la fram forslag til valg i styret. Styret slutter seg til forslaget.
10 d. Jens Ole la fram forslag til virksomhetsberetning for 2012-2013. Styret slutter seg til forslaget.
10 e. Styret foreslår at avgifter for 2014-2015 settes likt som for inneværende sesong, det samme gjelder
medlemsavgift. Videre foreslås at 9 000 euro stilles til styrets disposisjon til godtgjørelser.
10 f. Manntallet, røstesedler og årskort. Styret vil be Karin ta hand om dette.
10 g. Spørsmål om gratis bevertning på årsmøte og høstmøte, forslag fra Ove Andersson på årsmøte 2013.
Styret drøftet forslaget og vedtok at deltakerne, som tidligere praktisert, betaler for bevertningen på høst- og
årsmøtene.
Sak 11. Andre spørsmål.
Bo: Orienterte om en interesseforening for vandrere på Gran Canaria. Ved medlemskap i foreningen kan man
tegne en forsikring meget billigt, som dekker blant annet henting med helikopter ved ulykker i fjellet.
Arne: Ber om at styret gir Karin en påskjønnelse for alt arbeidet hun utfører utover vanlig arbeidstid. Styret
slutter seg til dette, og gir Jens Ole og Arne fullmakt. Han orienterte videre om vannlekkasjen i klubbens
lokaler i Las Palmas. Vannkranene må stenges i helger og høytider når det ikke er aktiviteter i lokalene. Arne
og Karin får ansvar for å utarbeide retningslinjer for dette.
Rolf: Behov for ny oppslagstavle med markise over ved klubblokalet. Videre er det behov for å kjøpe inn
kjølevogn til bruk ved servering i klubblokalet.
Styret ser positivt på Rolf sine forslag og gir han fullmakt til å foreta innkjøp som nevnt.
Sak 12. Neste styremøte blir 28.februar 2014 kl.10.30 i Las Palmas.
Sak 13. Jens Ole avsluttet og takket for møtet.
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