Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28
§ 1.
Öppnande
Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt
välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens Årsstämma 2014 för öppnad.
§ 2.
Val av mötesordförande och sekreterare
Rolf Lindeborg valdes till mötesordförande och Ulf Jensen till mötessekreterare.
§ 3.
Val av två medlemmar att justera årsstämmans protokoll
Att justera dagens protokoll valdes Britta Mollberg och Aina Wigren
§ 4.
Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning
Att verkställa röstsammanräkningen valdes Britta Mollberg och Aina Wigren
§ 5.
Röstlängd
Antalet närvarande och röstberättigade medlemmar var 88.
§ 6.
Kallelse
Frågan om årsstämman blivit kallad i enlighet med stadgarna besvarades med ja.
§ 7.
Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen (se bilaga Årsmöteshandlingar) godkändes i sin helhet utan
ändringar.
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§ 8.
Föredragning av protokoll från föregående stämma (Höstmötet 2013.11.22).
Mötesordföranden, Rolf Lindeborg, läste upp protokollet från föregående stämma vilket
därefter, utan kommentarer, lades till handlingarna.
§ 9.
Föredragning av årsredovisningshandlingar;
Verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning för tiden 1 oktober 2012 till den
30 september 2013. (se bilaga Årsmöteshandlingar)
Resultaträkningen
Hans Lidén frågade vilken tidsperiod som föreliggande budget skulle avse. Klubbens
ordförande, Jens Ole Jespersen, replikerade att den i resultaträkningen angivna tidsperioden
2012-2013 var den riktiga.
Därefter framförde ordföranden att klubbens mål inte är att tjäna pengar och att intjäningen
det gångna året överraskat positivt varför större lokalinvesteringar än budgeterat kunnat ske
i form av nya stolar och ljudanläggningar i både Las Palmas och San Agustin. I och med att ett
nytt tioårigt hyresavtalet avseende lokalen i San Agustin tecknats kunde också investeringar
och förbättringar av lokalen där påbörjas.
Elisabeth Davidsson frågade om hyresintäkterna från uthyrningen av lokalen i Las Palmas
upptagits till fulla belopp. På detta svarade den ansvariga för bokföringen, Tove Sadolin, att
de belopp som inrapporterats som intäkter av uthyrning också bokförts. Därefter redogjorde
Karin Bertilsson för uthyrningen av lokalen i Las Palmas som i huvudsak skett till en
segelsömmerska för tillskärning av segel och till några fester vilka inte hade klubben som
arrangör. Karin Bertilsson upplyste även om priserna för hyra av klubbens lokaler som skiljer
mellan privat och kommersiellt nyttjande.
Balansräkningen.
Björn Runnqvist undrade om värdet på den av föreningen ägda fastigheten i Las Palmas
borde redovisas i balansräkningen. På detta svarade klubbens revisor, Rune Eriksson, att
fastigheten i praktiken inte anses ha något värde eftersom samtliga tillgångar i händelse av
klubbens upplösning enligt stadgarna ska användas för välgörande ändamål.
Arvode och lön.
Klubbordföranden, Jens Ole Jespersen, framförde att styrelsen har fördelat 7.300 euro för
kompensationer (arvoden) för 2013/2014 och begär ett utrymme på totalt 9.000 euro för
2014/2015. (se bilaga Årsmöteshandlingar)
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Medlemsstatistik.
Medlemsstatistiken visade en positiv utveckling och en total på 802 vilket innebar en ökning
med 78 jämfört med föregående år. (se bilaga Årsmöteshandlingar)

§ 10.
Revisiorernas berättelse
Revisorn, Rune Eriksson, anförde revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1 oktober 2012
till 30 september 2103 och tillstyrkte; Att årsstämman fastställde verksamhetsberättelsen
och balans- och resultaträkning samt att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012-2013. (se bilaga Årsmöteshandlingar)
§ 11.
Fastställande av balans- och resultaträkningen
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen.

§ 12.
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.

§ 13.
Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår; 1 oktober 2014 till 30 september 2015.
Styrelsens förslag till årsstämman godkändes i sin helhet utan ändringar. (se bilaga
Årsmöteshandlingar)

§ 14
Beslut om arvoden för kommande verksamhetsår.
Klubbordföranden, Jens Ole Jespersen, föredrog förslagen till arvode för ordföranden och
övriga funktionärer.
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Årsstämman beslutade att ordförandens arvode ska vara 2.000 euro för det kommande
verksamhetsåret 2013/2014 och att övriga arvoden att fördela ska vara totalt 9.000 euro.
(se bilaga Årsmöteshandlingar)
§ 15
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och funktionärer.
Valberedningens sammankallande, Britta Mollberg, presenterade förslaget till styrelse och
revisorer. (se bilaga Årsmöteshandlingar)

§16
Årsstämman valde till:
Styrelseledamöter
Stig Broman, omval till 2016. Berit Lines, nyval till 2016. Rune Tedblad, nyval till 2016.
Styrelsesuppleanter
Sickan Lindeborg, fyllnadsval till 2015. Björn Olofsson, nyval till 2016. Ulf Jensen, nyval till
2016. Thomas Bauer, fyllnadsval till 2015.
Revisorer
Allan Flood, nyval till 2016.
Revisorssuppleanter
Karin Johansson, fyllnadsval till 2015. Jan Rydström, nyval till 2016.
I samband med valet av revisorer tog Tove Sadolin upp frågan om revisorernas kompetens
för sitt uppdrag. Ragnhild Ingdal (vald till 2015) presenterade sig och informerade att hon
tidigare arbetat på Skatteverket i Norge. Därefter presenterade sig Allan Flood och
informerade att han genomgått ekonomutbildning samt arbetat på Riksrevisionen i Sverige
och som kommunal ekonomichef.
Val av valberedning
Valberedaren, Arne Blomqvist, föreslog omval av Britta Mollberg som sammankallande och
nyval av Stefan Nordlund och Lars Lindeborg.
Årsstämman valde i enlighet med förslaget.
4.(6)

§ 17
Styrelsens föredragning.
Styrelseledamoten Bo Löfgren anförde att den styrelse som blev vald på föregående
årsstämma 2013 haft ett gott och förtroendefullt samarbete. Dock hade några av de valda
aldrig deltagit i arbetet utan lämnat sina uppdrag i förtid. Detta var beklagligt.
Trots avhoppen i styrelsen och ett i övrigt turbulent år har arbetet i styrlesen förflutit
harmoniskt och verksamheten fungerat bra med många aktiviteter till glädje för
medlemmarna. Styrelsen glädjer sig också över de många frivilliga och nya medlemmar som
deltar i arbetet i klubben.
Margona Andersson som bl.a. var platschef i Las Palmas hade avlidit under sommaren vilket
innebar en stor förlust för klubben.
Bo Löfgren avslutade styrelsens föredragning med att hälsa den nya styrelsen välkommen
och uttryckte en ambition att arbetet ska fortsätta i samma goda anda.

§ 18
Medlemmarnas motioner.
Några motioner hade inte inkommit till årets stämma.

§ 19
Övriga frågor.
Inga frågor anmäldes.

§ 20
Stämman avslutas.
Mötesordföranden Rolf Lindeborg tackade de närvarande för deras deltagande och visat
intresse samt förklarade 2014 års stämma för avslutad.
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Forts. protokoll Årsstämma 28 februari 2014.

San Agustin den 6 mars 2014
Vid protokollet:

Mötesordförande:

...........................................................

.......................................................................

Ulf Jensen

Rolf Lindeborg

Justeras:

Justeras:

............................................................. ..........................................................................
Britta Mollberg

Aina Wigren

PS.
Klubbordföranden, Jens Ole Jespersen, tog tillfället att i samband med årsmötets avslutande
också avtacka Arne Blomqvist för ett långt och värdefullt arbete för Skandinaviska Klubben.
Bland annat framhöll klubbordföranden att Arne Blomqvist hade stor del i klubbens goda
ekonomi och positiva medlemsutveckling. Arne Blomqvist mottog därefter en färgrik
blomsterbukett under ihållande ovationer från stämmans deltagare. Tack Arne!
Jens Ole Jespersen överräckte även blomsterbuketter till de avgående ledamöterna Sonja
Eeg och Rune Eriksson och tackade för ett gott samarbete.

DS.
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