PROTOKOLL
Årsmöte med Skandinaviska Klubben
Fredag den 24 februari 2012.
SKK:s lokaler i Las Palmas
94 närvarande medlemmar , 4 fullmakter.
§ 1

Ordföranden öppnar årsmötet.

Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen hälsade alla välkomna till årsmötet
2012 .Han berörde den samsyn och samarbete som finns i klubben och att
aktiviteterna på resp. plats lockat många deltagare , vilket visar klubbens värde.
§ 2

Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Valdes Margona Andersson till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare.
§ 3

Val av två medlemmar att justera protokollet.

Till justerare valdes Rune Tegblad och Birger Kidelius.
§ 4

Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning.

Till rösträknare valdes Rune Tegblad och Birger Kidelius.
§ 5

Justering av röstlängden=räkning av antal närvarande medlemmar.

Rapporterades 94 närvarande medlemmar och 4 inlämnade fullmakter.
§ 6

Godkännande av att mötet kallats stadgeenligt.

Kallelsen godkändes.Har funnits i Palmbladet och på resp. anslagstavlor.
§ 7

Godkännande av dagordning.

Godkändes.
§ 8

Föredragning av protokoll från föregående stämma(Höstmötet)

Godkändes sedan Ove Hägglund läst upp protokollet från mötet .

§ 9
Föredragning av årsredovisningshandlingarna (genomgång av
verksamhetsberättelse,verksamhetsrapport och balansräkning , vilka avser
perioden 1 okt. 2010 - -30 sept. 2011 )
Handlingarna var utlämnade och Jens Ole Jespersen inledde med att peka på
årsresultatet 1.972 euro samt kapitalet vid årets slut 84.135 euro.På fråga
varför ej fastigheten ingår i balansräkningen svarade revisor Rune Eriksson att
vid ev. försäljning går pengarna enl. stadgarna till välgörande ändamål.Ifråga
om arvoden framfördes synpunkten att frivilliga borde få erhålla viss ersättning
Projektresultaten liksom medlemsintäkterna har ökat detta år. I övrigt
godkändes föredragningen.
§ 10

Revisorernas berättelse.

Berättelsen upplästes av revisor Rune Erikssson och godkändes.
§ 11

Fastställande av balans-och resultaträkning.

Fastställdes enl. revisorernas förslag.
§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen .

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 – 2011.
§ 13

Beslut om avgifter för kommande år (1 okt 2011 – 30 sept.2012)

Godkändes styrelsens förslag att :
--Årsavgiften för säsongen 2012-2013 ska vara 30 euro per person.
--Avgiften för korttidsmedlemsskap, 1 månad, ska vara 15 euro per person.
--Portokostnaden för Palmbladet till hemlandet ska vara 10 euro.
--Hyran för depositionsfack ska vara 18 euro för litet fack, 21 euro för
mellanstort fack och 24 euro för stort fack.
--kostnaden för uthyrning av lokalen blir:
Alt. A Uthyrning till medlemmar – ej kommersiellt bruk
1-10 pers. 3 euro/tim, 11-20 pers. 6 euro/tim , 21-30 pers. 9 euro/tim ,31-70
pers. 12 euro/tim.

Alt. B Uthyrning för kommersiellt bruk.
1-10 pers. 6 euro/tim, 11-20 pers. 12 euro/tim, 21-30 pers. 18 euro/tim, 31-70
pers. 24 euro/tim.
§ 14

Beslut om kompensationer för kommande verksamhetsår.

Ordförande : 2.000 euro, Övriga en ram om 7.000 euro att fördelas av styrelsen
§ 15

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och funktionärer.

Förslaget fanns i handlingarna och presenterades av Britta Mollberg,ordf. i
valberedningen.
§ 16
Val av styrelse: styrelseordförande, ledamöter och suppleanter,
revisorer och suppleanter, valberedningsledamöter.
Ordförande

Jens Ole Jespersen

Vald till 2013

Ledamot

Bo Löfgren

Vald till 2013

Åsmund Riise

Vald till 2013

Margona Andersson

Omval till 2014

Stig Broman

Omval till 2014

Klas Göran Andreasson

Omval till 2014

Rune Tedblad

Omval till 2013

Svein Eltvik

Omval till 2014

Anita Andersson

Nyval till 2013

Sonja Eeg

Nyval till 2014

Rune Eriksson

Vald till 2013

Hans Sjölund

Omval till 2014

Bo Lindgren

Omval till 2014

Lennart Widen

Vald till 2013

Styr.suppleant

Revisor

Rev. Suppleant

Valberedning

Britta Mollberg,ordf.,Sam Perman,Arne Blomqvist.

§ 17

Styrelsens föredragning.

Ordf. Jens Ole Jespersen omtalade den stora förtröstan styrelsen har för
framtiden och detta understrykes av det goda samarbetet som finns inom
styrelsen.Frivilligheten inom medlemskåren är mycket bra och nödvändig föratt
utveckla klubben. Flera medlemmar är målet.
§ 18

Medlemmars motioner.

Inlämnad motion från Hans Thorburn om ny paragraf gällande sättet vid val av
ledamöter i styrelsen avslogs med motiveringen att det är en ordningsfråga.
§ 19

Övrig frågor som kan behandlas eller bordläggas.

Danuta Forsberg informerade om bibliotekets utveckling och möjligheterna att
i veckoblad, nätet och Kanarieliv ta del av vad som finns därstädes.
Laila Hedlund efterlyste att styrelseprotkoll också skulle lämnas ut.Finns redan.
Stefan Nordlund ansåg att vid årsmötet borde förtäringen vara gratis.Styrelsen
får behandla denna fråga.
Karin Bertilsson meddelade att max 10 personer kan ges möjlighet till besök vid
SOS-barnbyar den 1 mars.Anmälan till expeditionen.Påpekade även att alla
påskrifter till olika handlingar måste ske innan man lämnar ön.
Rune Tedblad läste sin egna skrivna dikt om” Gran Canaria i tankarna”
Bo Löfgren avtackade Tove Sadolin med en blomsterbukett.
§20

Stämman avslutas.

Mötesordföranden Margona Andersson tackade alla och avslutade mötet.
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