Årsmöte den 27 februari 2016
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Skandinaviska klubben på Gran Canaria.

§ 1. Ordföranden öppnar mötet.
§ 2. Till mötesordförande väljs Lars Ehnbom samt till mötessekreterare Karin Flood.
§ 3. Till justeringsmän väljs Solweig Lansgård samt Marianne Arvidsson.
§ 4. Till rösträknare väljs Maj Tedblad samt Stefan Nordlund.
§ 5. Röstlängden presenteras. 142 närvarande medlemmar samt 10 fullmakter, total röstlängd 152.
§ 6. Mötet har sammankallats stadgeenligt.
§ 7. Dagordningen godkännes.
§ 8. Protokoll från föregående stämma godkännes.
§ 9. Verksamhetsberättelsen kommenteras och godkännes. Den är i huvudsak skriven för de
spanska myndigheterna. Mona Gisaeus påpekar att den bör undertecknas av berörda.
Balansräkningen godkännes, men det påpekas att värdet av lokalen i LP borde stå i balansräkningen.
Resultatet är gott, 676 euro, trots investeringar. Antalet medlemmar konstant, knappt 800, jämnt
fördelade på LP och SA.
§ 10. Allan Flood föredrar revisorernas berättelse.
§ 11. Balans- och resultaträkning fastställes.
§ 12. Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Meddelas att Solweig Lansgård ersätter Tove
Sadolin som ekonomiansvarig nästa verksamhetsår.
§ 13. Avgifter för kommande verksamhetsår 2016/2017 fastställes till 35 euro för årsavgift samt 20
euro för korttidsmedlemmar, 60 dagar.
Portokostnad för Palmbladet till hemlandet, kostnad för förvaringsfack samt uthyrning av
klubblokalen beslutas vara oförändrade.
§ 14. Stämman beslutar om kompensationer för nästa verksamhetsår 2016/2017
a. för ordförande oförändrat 2500 euro.
b. styrelsen får en ram på 10000 euro att fördela
§ 15. Britta Mollberg föredrar valberedningens förslag. I oktober 2015 får valberedningen besked
om att nuvarande ordförande Jens Ole Jespersen inte önskar kvarstå efter 2016 10 01. Samtidigt ges
besked att Tove Sadolin också önskar sluta som platsansvarig i SA och som bokförare vid samma

tidpunkt.
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Valberedningen hämtar in synpunkter från SA och LP om krav och förslag på ordförande och
fastställer en kravprofil. Valberedningens förslag presenteras och offentliggörs den 7 februari 2016.
Ca en vecka före planerad årsstämma får valberedningen besked från Jens Ole Jespersen att han
ändrat sig och önskar kvarstå som ordförande till 2017 09 30, den period han är vald för.
Årsstämman får genom votering ta ställning till följande två alternativ:
1. De som anser att Jens Ole har sagt upp sig och avgår den siste september 2016 svarar Ja.
2. De som bifaller Jens Oles önskan om att kvarstå till den siste september 2017 svarar Nej.
Resultat av rösträkningen blev
103 Ja
33 Nej
11 avstod
4 ogiltiga.
§ 16. Val av ny ordförande och styrelseledamöter.
Under punkten val av ordförande framställs ett förslag om att valberedningen ska leta fram ett
alternativ till det föreliggande förslaget. Avslås med acklamation.
Valberedningens förslag till ny ordförande på två år med start 2016 10 01 är Peter Fernström.
Peter Fernström väljs till ny ordförande.
Övriga styrelseledamöter:
Stig Broman väljs genom fyllnadsval till 2017
Björn Olofsson omväljs till 2018
Thomas Bauer väljs till 2017
Ulf Jensen omväljs till 2018
Suppleanter:
Annika Wedin väljs till 2018
Solweig Lansgård väljs till 2018
Margaretha Kristoffersson väljs till 2018
Revisorer:
Lars Gisaeus till 2018
Revisorssuppleanter:
Anne Gro Bauer-Nilsen fyllnadsval till 2017
Kjell Hansson väljs till 2018
Nuvarande valberedning med Britta Mollberg ( sammankallande) , Stefan Nordlund samt Lars
Ehnbom omväljs.
§ 17. Stig Broman, vice ordförande i styrelsen berättar om det gångna året.
§ 18. Christer Blom drar tillbaka sin motion om ändrade tillträdesdatum för styrelsemedlemmar och
ber istället att styrelsen ska få i uppdrag att se över och revidera stadgarna. Mötesordföranden
upplyser om att styrelsen redan har detta uppdrag sedan förra årsstämman.
Motionen om barpriser kommenteras. Motionen avslås, ingen årsmötesfråga.
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§ 19. Christer Blom efterlyser önskemål om böcker till biblioteket, speciellt norska och danska.
Peter Fernström presenterar sig på begäran.
Karin avtackar Rune Tedblad, Allan Flood samt förstås ordföranden Jens Ole Jespersen. Den
sistnämnde med både blommor och hurrarop.
§ 20. Stämman avslutas.
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