Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27
§1
Öppnande
Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade de närvarande välkomna
och förklarade Skandinaviska Klubbens årsstämma 2015 för öppnad.
§2
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Lars Ehnbom valdes till mötesordförande och Ulf Jensen till mötessekreterare.
§3
Val av protokolljusterare
Aina Wigren och Tommy Pettersson valdes att justera årsstämmans protokoll.
§4
Rösträknare
Aina Wigren och Tommy Pettersson valdes att förrätta röstsammanräkning.
§5
Närvarande tillika röstlängd
Antalet avprickade och närvarande medlemmar räknades till 96, varav 3 fullmakter, vilka
tillika utgjorde röstlängd.
§6
Godkännanade att årsstämman sammankallats stadgeenligt
Frågan om årsstämman blivit sammankallad i enlighet med stadgarna besvarades med ja.
§7
Godkännande av dagordningen
Föreliggande förslag till dagordning godkändes. Se bilaga Årsmöteshandlingar sid 2.

§8
Föredragning av protokoll från föregående stämma, Höstmötet 2014.11.24
Årsstämman beslutade att protokollet från höststämman blivit föredraget.
§9
Föredragning av årsredovisningshandlingarna
Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen föredrog verksamhetsberättelsen (se bilaga
Årsmöteshandlingar sid.3 och 4) och nämnde särskilt att klubben arrangerat många utflykter
samt att spanskundervisning bedrivits i både Las Palmas och San Agustin. Vidare att klubbens
medlemstidning Palmbladet utvecklats väl och att en översyn sker av klubbens hemsida.
Beträffande det redovisade resultatet på 396 euro konstaterades att mycket kan och
behöver förbättras och att det faktiska överskottet använts till investeringar. För
verksamhetsåret 2013/14 uppgick lokala investeringar till 11.580 euro jämfört med 15.284
euro året före. Se bilaga Årsmöteshandlingar sid. 5 och 6
Därefter gavs tillfälle att ställa frågor till ordföranden. Björn Runnquist föreslog att klubben
fortsättningsvis redovisar brutto och inte enbart netto. På detta svarade Jens Ole Jespersen
att styrelsen diskuterar detta. Rolf Lindeborg framförde att det är lika lätt att redovisa brutto
som netto och att han inte förstod styrelsens diskussion av frågan. Jens Ole Jespersen
replikerade att han inte har något emot att redovisning sker brutto om medlemmarna
önskar detta. Christer Blom tillade att frågan utreds i en grupp med målet att åstadkomma
mer transparens i klubbens ekonomi.
Årsstämman beslutade att frågan om bruttoredovisning ska beredas i den tillsatta
redovisningsgruppen.
Bo Lundgren anmärkte på att diverse fordringar angivits som en minuspost i redovisningen
istället för en pluspost. Christer Blom uppgav att detta berodde på ett skrivfel och att det ska
stå diverse skulder och inte diverse fordringar. Jens Ole Jespersen förklarade att det inte är
ett skrivfel utan beror på en skillnad i språket. På danska innebär en fordring både en tillgång
och en skuld för klubben. Därför redovisas fordringar både som minusposter och plusposter.
§10
Revisorernas berättelse
Revisorn, Rune Eriksson, föredrog revisionsberättelsen (se bilaga Årsmöteshandlingar sid.7 )
och tillstyrkte:
Att årsstämman fastställde verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen.
Att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verkamhetsåret 2013/2014.

§11
Fastställande av balans- och resultaträkningen
Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen. Se bilaga
Årsmöteshandlingar sid. 5 och 6.
§12
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.
§13
Avgifter kommande verksamhetsår 1 okt.2105 – 30 sept.2016
Jens Ole Jespersen föredrog styrelsens förslag till avgifter för kommande verksamhetsår
innebärande en höjning av medlemsavgiften till 35 euro för helår och att avgiften för
korttidsmedlemskap ska vara 20 euro för två månader. Övriga avgifter ska vara oförändrade.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Se bilaga Årsmöteshandlingar sid 8.
§14
Beslut om kompensationer och arvoden för det kommande verksamhetsåret
Rolf Lindeborg frågade om orsaken till höjningen av arvodet till arbetet med
medlemstidningen Palmbladet. På detta svarade Jens Ole Jespersen att arbetet med
tidningen blivit mer omfattande då antalet sidor utökats från 24 till 32 samt att Jens Ole
Jespersen finansierar programvara och uppdateringar privat.
Christer Blom påpekade att redovisningen av kompensationer och arvoden även borde visat
vad arvodena föreslås vara 2015/2016. Jens Ole Jespersen replikerade att styrelsen
budgeterar efter årsmötet då styrelsen fått ramarna beslutade av årsstämman. Årsstämman
ska bara besluta om ordförandens arvode och totalen för övriga arvoden.
Årsstämman beslutade:
Att ordförandens arvode ska vara 2.500 euro verksamhetsåret 2015/2016.
Att styrelsen disponerar totalt 9.000 euro att fördela på övriga arvoderade för 2015/2016.

§15
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och funktionärer
Valberedaren, Stefan Nordlund, föredrog valberedningens förslag (se bilaga
Årsmöteshandlingar sid.10 ) och inledde med att betona Karin Bertilssons betydelse för
klubben. Klubbordföranden, Jens Ole Jespersen, instämde och uppgav, att det var klubbens
ambition att tillgodose Karin.
Rolf Lindeborg meddelade att han inte blivit kallad till och inte deltagit i valberedningens
arbete.
Stefan Nordlund uppmanade deltagarna på årsstämman att göra sin röst hörd och sin
demokratiska rätt att nominera och genomföra omröstningen med en kandidat i taget.
Björn Runnquist motsatte sig valberedningens förslag av styrelsesuppleanten Ulf Jensen till
ordinarie ledamot och föreslog styrelsesuppleanten Björn Olofsson som ordinarie ledamot.
Mötesordföranden, Lars Ehnbom, förrättade därefter valen av kandidaterna i tur och
ordning vilka utföll enligt följande:
Ordförande: Jens Ole Jespersen till 2017.
Ledamot: Bo Löfgren till 2017, Christer Blom till 2017.
Votering begärdes varefter valberedningens förslag ställdes mot Björn Runnquists förslag.
Röstningen utföll med 25 röster för valberedningens förslag, 55 mot och 16 avstod från att
rösta. Därmed valdes Björn Olofsson till ledamot till 2016.
Suppleant: Thomas Bauer till 2017, Anne Gro Bauer-Nilsen till 2016, Ingela Björkner till 2017.
Revisor: Arne Beldau till 2017.
Revisorsuppleant: Björn Runnquist till 2016, Margareta Jungermark till 2017.
Val av valberedning.
Rolf Lindeborg uppgav att han lämnat alla uppdrag i klubben vilket föranledde val av en
ersättare.
Årsstämman valde Lars Ehnbom till ny valberedare till årsstämman 2016.
Britta Mollberg och Stefan Nordlund omvaldes som valberedare till nästa årsstämma 2016.

§17
Styrelsens föredragning
Jens Ole Jespersen hänvisade till verksamhetsberättelsen och nämnde särskilt att antalet
genomförda aktiviteter varit många.
Rolf Lindeborg ansåg att medlemsantalet gått kräftgång och föreslog medlemsvärvning i
områden där det bor många svenskar. Han undrade även hur distributionen av Palmbladet
sker.
På detta replikerade Jens Ole Jespersen att upplagan ökat och hänvisade till den lokala
spridningen i Las Palmas och San Agustin.
Christer Blom informerade att spridningen av Palmbladet i Las Palmas sker med hjälp av
medlemmar till diverse lokaler med frekventa besök av skandinaver.
Ulf Jensen informerade att spridningen av Palmbladet i San Agustin sker med hjälp av
tidningens annonsörer som fått tidningsställ vilka kontinuerligt fylls på. Ulf Jensen uppgav
också att det intensifierade arbetet med att göra tidningen mer läsvärd ökat efterfrågan
liksom antalet annonsörer vilket lett till en kraftig uppgång i faktureringen innevarande
säsong. Ytterligare förändringar var på gång med hjälp av nya intresserade medarbetare.
§18
Motioner
5 motioner var inkomna till årsstämman från motionären Christer Blom. Se bilaga
Årsmöteshandlingar sid. 9.
Styrelsens förslag till behandling av inkomna motioner var att begära årsstämmans beslut att
eventuellt utreda motionerna. Detta kritiserades av motionären som ”fegt”.
Jens Ole Jespersen informerade att klubben är spansk och regleras av spansk lagstiftning och
att de senaste ändringarna av stadgarna som gjordes 2006 föranlett mycket arbete under två
års tid.
Därefter föredrog Christer Blom sina motioner i tur och ordning.
Arne Beldau föreslog att styrelsen redovisar sin utredning av motionerna till kommande
årsstämma. Jens Ole Jespersen tillstyrkte förslaget.
Årsstämman beslutade att styrelsen utreder och redovisar motionerna till årsstämman 2016.

§19
Övriga frågor
Önskemål framfördes att årsstämman förläggs så att den inte krockar med bridgen. På detta
svarade Christer Blom att andra aktiviteter får stå tillbaka för årsstämman.
Stig Good framförde att klubben borde utse en vice ordförande och en sekreterare. Jens Ole
Jespersen svarade att styrelsen utser vice ordförande, kassör och sekreterare på det
konstituerande mötet efter årsstämman.
Önskemål framfördes om att skaffa en ny dator till klubben. Jens Ole Jespersen informerade
att en ny dator kommer att köpas in under sommaruppehållet.
§20
Avslutning
Mötesordföranden Lars Ehnbom förklarade årsstämman 2015 för avslutad.
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PS.
I samband med årsstämmans avslutande tog ordföranden, Jens Ole Jespersen, tillfället i akt
att överräcka blomsterbuketter och avtacka Svein Eltvik, Berit Lines, Ragnhild Ovedie, Sickan
Lindeborg och Karin Johansson för deras insatser för klubben under applåder från stämmans
deltagare.
DS.

