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Protokoll fört vid Skandinaviska klubbens årsmöte den 22 feb. 2013 i SKK:s
lokaler i Las Palmas
§1

Ordförande Jens-Ole Jespersen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Till mötesordförande valdes Göran Svensson och till mötessekreterare valdes Britta
Mollberg

§3

Till att justera protokollet valdes Klas-Göran Andreasson och Ove Andersson

§4

Till att verkställa röstsammanräkning valdes Klas-Göran Andreasson och Ove
Andersson

§5

Rapporterades 86 närvarande medlemmar. Inga inlämnade fullmakter.

§6

Godkändes att mötet kallats stadgeenligt, dels i Palmbladet och dels på respektive
anslagstavlor.

§7

Dagordningen godkändes. Den – tillsammans med det övriga materialet - har varit
tillgänglig på olika sätt för medlemmarna 14 dagar före mötet bl. a. som papperskopia
på expeditionerna..

§8

Protokollet från föregående stämma -Höstmötet- redovisades i korthet av
mötesordförande

§9

Jens-Ole Jespersen gick igenom de viktigaste punkterna i årsredovisningen och
verksamhetsberättelsen. Man har allt fler gemensamma aktiviteter och utflykter något
som stärker gemenskapen. Intäkterna har ökat och klubben har gått med 14 499 € i
överskott. Detta har dels sin grund i fler medlemmar och dels i att fler deltagit i SKK:s
aktiviteter. Dessutom sker mycket frivilligt arbete. Utvecklingen av SKK:s kapital till
98 635 € är positiv men ligger fortfarande 40 tusen € under 1995 års siffra. Vid
genomgång av räkenskaperna påpekade Margareta Eriksson att det var en differens då
hon räknat på medlemsavgifterna och antalet medlemmar. Tove meddelade att
medlemstalen är riktiga och statistiken är utarbetad från dem. (se tillägg sid. 3)

§ 10 Revisorernas berättelse föredrogs av Rune Eriksson.
§ 11 Mötet fastställde balans och resultaträkningen enligt revisorernas förslag.
§ 12 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011-2012
§ 13 Mötet godkände styrelsens förslag om avgifter för säsongen 2013-2014. som betyder
oförändrade avgifter. Årsavgift 30 € per person. Korttidsmedlemskap 1 månad 15 € per
person. Portokostnad för Palmbladet till hemlandet 10 €. Hyra för depositionsfack ska
vara 18 € för litet fack, 21 € för mellanstort fack och 24 € för stort fack.
Depositionsavgiften ska vara 48 €. Uthyrning av lokalen till medlemmar för icke
kommersiellt bruk: 1-10 pers 3 €/tim, 11-20 pers. 6 € /tim, 21-30 pers 9 € /tim, 31-70
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pers 12 €/tim. Uthyrning för kommersiellt bruk är dubbla kostnaden d.v.s 6 €, 12 €,
18€ och 24 € /tim.
§ 14 Beslutades att ordförandes arvode ska vara oförändrat 2000 €. Beslutades att övriga
kompensationer att fördela höjs från 7 900 till 9 000€.
§ 15 Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer föredrogs av Britta Mollberg.
§ 16 Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
Ordförande

Jens Ole Jespersen

Omval till 2015

Ledamot

Bo Löfgren

Omval till 2015

”

Margona Andersson

Vald till 2014

”

Stig Broman

Vald till 2014

”

Klas Göran Andreasson

Vald till 2014

”

Svein Eltvik

Nyval till 2015

Styr.Suppleant

Rune Tedblad

Omval till 2015

”

Anita Andersson

Omval till 2015

”

Sonja Eeg

Vald till 2014

”

Berit Lines

Fyllnadsval till 2014

Revisor

Rune Eriksson

Fyllnadsval till 2014

”

Ragnhild Ovedie Ingdal

Nyval till 2015

Rev.suppleant

Bo Lindgren

Vald till 2014

”

Soli Andersson

Nyval till 2015

Till valberedningsledamöter valdes Britta Mollberg (sammankallande), Arne Blomkvist
och Ove Andersson.
§ 17 Styrelsens föredragning. Ordf. Jens-Ole Jespersen talade om det goda samarbetet som
finns inom styrelsen och klubben. Viljan att arbeta frivilligt är mycket bra och
nödvändig. Dock behövs fler som hjälper till på olika sätt. Vi får många nya
medlemmar men en del kommer inte åter och det vill man finna orsaken till. Han
tryckte åter på att samarbetet inom SKK kan ökas genom deltagande i gemensamma
aktiviteter som boule, bergsvandringar, utflykter. Vad ska överskottet vara till? Flera
områden behöver rustas upp. T.ex. ljudanläggningarna, där arbete pågår. Vidare
behöver på sikt dataanläggningarna förnyas. Styrelsen vill ha förslag på investeringar
från medlemmar. Viktigt är dock att det ska vara vettiga investeringar.
§ 18 Inga motioner hade inkommit.
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§ 19 Under övriga frågor tog Danuta Forsberg upp önskemålet om mer anslag till nya
böcker. Osmond Riise önskade fler norska böcker. Tove Sadolin påpekade att böcker
är betydligt dyrare i både Norge och Danmark jämfört med Sverige. Och det går
utmärkt att läsa svenska böcker. Ove Andersson önskade fri mat vid höst- och
vårmöte. En medlem önskade att man slår ihop resultaträkning för syd o nord. Stig
Broman instämde, en klubb med två avdelningar. Dick Mossberg klagade på
ljudanläggningen. Karin Bertilsson redovisade resultatet av tävlingen om Videoteket.
Fyra inlämnade svar var lika och rätt varför de delar på priset. Jens-Ole avtackade
avgående styrelseledamoten Osmond Riise samt platsansvariga i syd familjen Sonya &
Jan Siljeholm. Som avslutning på övriga frågor läste Rune Tedblad en dikt om livet på
vår ö.
§ 20 Stämmans ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade stämman.
Las Palmas 3 mars 2013

Britta Mollberg

Göran Svensson

Sekr.

Ordf.

Klas-Göran Andreasson

Ove Andersson

Justerare

Justerare

Tillägg till protokollet från SKK:s årsmöte 22 feb 2013
Frågan i § 9 om differensen i medlemsstatistiken.
Totalt antal medlemmar var 731 enligt text sid 3 i verksamhetsberättelsen. Från dessa avgår
korttidsmedlemmar som var 67 + 24. Kvar blir då 640 medlemmar. Av dessa är 36 medlemmar som
betalat för ständigt medlemskap och 2 är hedersmedlemmar. Kvar blir 602 som betalat
årsmedlemskap á 30 € vilket blir 18 060 € som redovisats på sid 6.
Konklusion: Det är inget fel i det redovisade materialet.

